Programa analitică
Denumirea
disciplinei
Codul disciplinei

Geografie economică mondială
G 1.5.

Semestrul

Facultatea

Istorie, Filozofie şi Geografie

Profilul
Specializarea

Geografie
Geografie – limbă străină

I

Numărul de credite

Numărul orelor pe
semestru / activităţii
Total SI TC AT AA
42
14
8
6
14

Categoria formativă a disciplinei:
DF–fundamentală, DG–generală, DS–de specialitate, DE–economică/managerială, DU-umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă)
Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

Discipline
anterioare
Obiective

4

DF
DI

-

-

Analiza corelativa a raporturilor resurse – om – societate – economie;

-

Studiul factorilor ce conditioneaza calitatea resurselor si a dezvoltarii
economice in profil regional si la nivel mondial;

-

Cunoasterea unitatilor taxonomice (categorii, clase, tipuri) de resurse
naturale cu rol in dinamica, structura si evolutia economica;

-

Raportatea resurselor naturale la cresterea demografica actuala si viitoare;

-

Studiul reactiilor ecosistemice in conditiile unei intense activitati
economice;

-

Evidentierea preocuparilor actuale si de perspectiva in diminuarea
consumului si folosirea de resurse alternative.

Conţinut
(descriptori)

Capitolul I. GEOGRAFIE ECONOMICA
Geografie economica; definitie, obiect, metode, principii, evolutie, relatiile cu
alte stiinte. Populatia si resursele umane.
Capitolul II. INDUSTRIA ENERGETICA
Combustibilii minerali. Carbunii – origine, importanta economica,
caracteristici, resurse, productie. Distributia teritoriala a zacamintelor si a
productiei. Prelucrarea si comercializarea carbunilor si a produselor carbonifere.
Industria petrolului: origini, caracteristici, utilizare. Rezerve si productii.
Repartitia zacamintelor. Fluxuri internationale, prelucrarea si valorificarea
economica.
Industria gazelor naturale. Evolutia valorificarii economice. Resursele,
productiile si distributia geografica.
Industria energiei electrice. Surse de energie. Valorificarea surselor de energie.

Caracteristicile industriei elecrtoenergetice (tipuri de centrale, productii,
transport)
Capitolul III. INDUSRIA METALURGICA SI A PRELUCRARII
METALELOR
Industria metalurgiei neferoase: importanta, materii prime, evolutie. Rezervele,
productia si repartitia geografica a minereurilor neferoase si prelucrarea lor.
Industria metalurgiei fierului: materii prime de baza si auxiliare. Repartitia
geografica a resurselor.
Indusria constructoare de masini: importanta economica, evolutia si dinamica
actuala, structura si subramurile ei. Caracteristicile geografice ale principalelor
subramuri ale industriei constructoare de masini.
Capitolul IV. INDUSTRIA CHIMICA
Industria chimica : materii prime si produse specifice, ritmuri de crestere
economica, evolutie si diferentieri structurale. Repartitia geografica a materiilor
prime si prelucrarea lor.
Capitolul V. INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCTIE
Industria materialelor de constructie: importanta si evolutia utilizarii
materialelor de constructie naturale si prelucrate. Rocile ornamentale, industria
cimentului, ceramicii, sticlei, materiale moderne si rolul lor in industria
constructiilor.
Capitolul VI. FONDUL FORESTIER SI INDUSTRIA PRELUCRARII
LEMNULUI
Industria lemnului: imortanta energetica si ca materie prima a lemnului. Fondul
forestier: evolutie, repartitie, structura. Productia si consumul de masa
lemnoasa. Ramurile si subramurile industriei de prelucrare a lemnului.
Capitolul VII. INDUSTRIA USOARA SI ALIMENTARA
Industria usoara: materii prime naturale si sintetice. Evolutia industriei
industriei usoare. Ramuri si subramuri .
Industria alimentara: surse de materii prime si repartitia lor geografica.
Subramurile industriei alimentare.

Forma de evaluare (E – examen, C – colocviu/test final, LP – lucrări de control)
C
Stabilirea
- răspunsurile la examen/colocviu/lucrări practice
80%
notei
- activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc
finale
- teste pe parcursul semestrului
(procentaje) - teme de control
20%
Materiile prime si industrializarea lor. Rerografia Universitatii,
Bibliografia Aur N.
Craiova, 1991
Aur N.

Elemente fundamentale de geografie economica, Editura Sitech,
craiova, 1998

Chitu M.,
Ungureanu Al.,
Mac I.,

Geografia resurselor naturale, Editura Didactica si Pedagogica,
Bucuresti, 1983.

Trebici Vl.

Populatia Terrei, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1991.

Simion T.

Geoeconomie mondiala, Fundatia Romania de Maine, Bucuresti,
1996.

Erdeli G., colab.

Geografie economica mondiala,
Bucuresti, 1997.

xxx
Lista
materialelor
didactice
necesare

Editura Romania de Maine,

Conjunctura economiei mondiale, Institutul National de Cercetari
Economice, Bucuresti, 1999.

Suport de curs ID
Harta energeticii mondiale
Harta repartitiei resurselor naturale
Harta fizica a lumii

Coordonator de
disciplină

Gradul didactic, titlul

Aur Nicolae

Prof.univ.dr.

Semnătura

Legenda: SI-studiu individual, TC-teme de control, AT-activităţi tutoriale, AA-activităţi aplicative
aplicate
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Denumirea
disciplinei
Codul disciplinei
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Numărul de credite

Numărul orelor pe
semestru / activităţii
Total SI TC AT AA
42
14
8
6
14

Categoria formativă a disciplinei:
DF–fundamentală, DG–generală, DS–de specialitate, DE–economică/managerială, DU-umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă)
Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

4

DF
DI

-

Obiective
Conţinut
(descriptori)
Forma de evaluare (E – examen, C – colocviu/test final, LP – lucrări de control)
Stabilirea
- răspunsurile la examen/colocviu/lucrări practice
notei
- activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc
finale
- teste pe parcursul semestrului
(procentaje) - teme de control

E
80%
20%
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Coordonator de
disciplină

Gradul didactic, titlul

Aur Nicolae

Prof.univ.dr.

Semnătura

Legenda: SI-studiu individual, TC-teme de control, AT-activităţi tutoriale, AA-activităţi aplicative
aplicate

