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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din București
1.2. Facultatea Geologie și Geofizică
1.3. Departamentul Geologie
1.4.Domeniul de studii Inginerie Geologică
1.5.Ciclul de studii1) Master
1.6.Specializarea/ Programul de studii Geo-Biologie aplicată in conservarea patrimoniului natural și cultural 
1.7. Forma de învăţământ Zi, frecvenţã

 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Geoparcurile – brand si construcție identitară 

2.2. Titularul activităţilor de curs Alexandru Andrãşanu
2.3. Titularul activităţilor de seminarproiect Alexandru Andrãşanu
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de 

evaluare 
Examen 2.7. Regimul 

disciplinei 
Continut2 DS 

Obligativitate3 DO 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână– forma 
cu frecvenţă 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar 2 

3.4.Total ore din planul de invatamant 56 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminar 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 
3.4.4.Tutoriala 4 
3.4.5.Examinări 2 
3.4.6. Alte activităţi  10 
3.7. Total ore studiu individual 94 
3.8. Total ore pe semestru 150 
3.9. Numărul de credite4 6 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  
4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aibacunostinte referitoare la .......................... 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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Sa cunoasca limbajul specific pentru disciplina, principii, metode, aplicabilitate 
Sa inteleaga conceptul de Geoparc International UNESCO, componentele, elementele de construcție și 
funcționare, diferențele față de geoparcurile aspirante și geoparcurile naționale 
Sa recunoasca elementele de baza in managementul unui geoparc 
Sa isi insuseasca modalitatile de implicare in evaluarea componentelor geologice, naturale si culturale ale unui 
geoparc 
Sa stapaneasca termenii de specialitate 
Sa cunoasca tipurile de partneriate necesare in dezvoltarea si functionarea unui geoparc 
Sa isi insuseasca temeinic tehnicile de evaluare / tipurile de documente de evaluare si revalidare 
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Sã demonstreze capacitatea de a valorifica în proiecte personale cunoștințele acumulate în timpul cursului. 
Sã poatã dezvolta proiecte de cercetare interdisciplinare in geoparcuri UNESCO 
Sã poatã gândi activitatea ştiinţificã referitoare la studierea și valorificarea patrimoniului geologic. Natural și 
cultural dintr-un geoparc 
Sã demonstreze preocupare privind dezvoltarea de proiecte interdisciplinare. 
Sã participe la activitãţile de cercetare în domeniul managementului elementelor naturale si culturale dintr-un 
geoparc 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul 
general al disciplinei 

Sa-si insuseascacunostintele referitoare la conceptul de Geoparc Internațional UNESCO si a 
rolulului lui in dezvoltarea  durabila

7.2. Obiectivele 
specifice 

Sa inteleaga conceptele de baza ale unui geoparc: teritoriu, parteneriate, management, relația 
cu UNESCO și Rețeaua Globala a Geoparcurilor  
Sa invețe să identifice valoarea geodiversității in construcția unui geoparc 
Sa poata interpreta corelația dintre patrimoniul geologic si cel cultural intr-un geoparc  
Să învețe modalitățile de folosire a metodelor de cercetare din cadrul științelor Vietii si 
Pamantului, în vederea aplicării lor în teren. 
Sã poatã interpreta datele rezultate în urma documentării de teren. 
Să cunoască modalități de identificare a rolului socio-economic al unui geoparc  
Să realizeze și interpreteze rezultatele unor proiecte interdisciplinare intr-un geoparc

 
8. Conţinuturi 

8.1.CURS  
Număr  de ore - 28 

Metode de predare Observaţii 

- Geoparcul Internațional UNESCO – concepte de 
baza, istoric, modele 

- Programul UNESCO pentru Geoparcuri 
- Geoparcul  - elementele componente (A,B,C) ale 

teritoriului : elemente abiotice, biotice și culturale  
- Construcția și managementul unui geoparc 
- Corelarea managementului cu planurile de 

dezvoltare locala 
- Activitatile de cercetare intr-un geoparc si modul de 

utilizare a rezultatelor 
- Rolul interpretariisi metode de interpretare integrate 

ale patrimoniului natural si cultural 
- Rolul activităților educaționale intr-un geoparc – 

studii de caz 
- Structuri nationale și internaționale dedicate 

geoparcurilor 
- Geoparcul International UNESCO Tara Hategului 
- Geoparcul Aspirant Ținutul Buzăului 
- Evaluarea și revalidarea geoparcurilor 
- Studii de caz cu geoparcuri din Europa 

 
 
 
 
Prelegere, exemplificari 

 
 
 
 
14 prezentari cu 
exemplificari si dezbateri 

 Bibliografie Obligatorie: 
Zouros, N. şi Martini, G. (2001). Introduction to the European Geoparks Network. In Proceedings of the 2nd European Geoparks 
Network Meeting, Lesvos, 2001, Natural History Museum of Lesvos, 17-21. 
Zouros, N. (2004). The European Geoparks Network. Geological heritage protection and local development. Episodes, 27, 165-171. 
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/ 
https://ec.europa.eu/environment/sustainable-development/strategy/index_en.htm 
Zouros, N. (2004). The European Geoparks Network. Geological heritage protection and local development. Episodes, 27, 165-171. 
Andrășanu, A. 2017. Geoparcul UNESCO – model de dezvoltare comunitară și construcție de brand. In Rujoiu, O. Societate, 
Publicitate, Consumator, Editura ASE, pp 185-212;
Bibliografie Facultativă: 
Popa, R., G., Popa, A.,D., Andrășanu, A. 2016 - The SEA and Big-S Models for Managing Geosites as Resources for Local 
Communities in the Context of Rural Geoparks, Geoheritage, doi:10.1007/s12371-016-0192-1, pp 1-12; Csiki_Sava, Z. Andrasanu, 
A. 2021. Meeting Island Dwarfs and Giants of the Cretaceous – The Hațeg Country UNESCO Global Geopark, Romania. In 
Geoconservation research Vol 4, Issue 2 - Serial Number 6, Summer and Autumn 2021 (Paleontological Heritage and 
Geoconservation in the UNESCO European Geoparks (Part II), http://dx.doi.org/10.30486/gcr.2021.1912231.1041

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28 
 

Metoda Observatii 
 

Analiza unui geoparc  
Construcția unui geoparc ideal 
Definirea teritoriului, identificarea elementelor 
componente, propuneri pentru management si activitati 
Scrierea unui proeict pentru un geoparc

Studiu de caz 
Tema echipe 
 
 
Tema comună

Documentare 
Date și eșantioane 
reprezentative 

 Bibliografie Obligatorie: 
Andrășanu, A, 2010 – Buzau Land Geopark. Steps in buildning a new geopark in Romania. In Proceedings XIX 
Congress of the Carpathian-Balkan Assciation, Special Volume 100, pp 503 – 513; 
http://www.europeangeoparks.org/ 
https://en.unesco.org/global-geoparks 
Bibliografie Facultativă: 
Andrășanu, A., 2013 – Antreprenoriat si dezvoltare durabila. Caiet practic, Universitatea Politehnica din Bucuresti, POSDRU/92/3.1/ S/62353, 78 p;
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cursul este corelat cu activitati de geoconservare din Romania, geoparcuri UNESCO, asociatii, proiecte in domeniu
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală

10.4. Curs Claritatea si corectitudinea informatiilor 
expuse Examen oral 30% 

10.5. Seminar/Laborator  Indeplinirea criteriilor solicitate pentru 
elaborarea temelor

Evaluarea temei de semestru 70% 

10.6. Standard minim de performanţă 
- Limbaj ştiinţific satisfăcător, 
- Cunoașterea elementelor de baza ale unui Geoparc International UNESCO 
- Cunoaşterea caracteristicilor principale ale instrumentelor utilizate in validarea si revalidarea unui geoparc UNESCO 
- Finalizarea corespunzătoare a proiectului de la lucrările practice. 
- Participarea la activitatile de echipa pentru proiectul comun

 

1 Ciclul de studii - se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2 Regimul disciplinei (continut) - pentru nivelul de licenta se alege una din variantele - DF ( disciplina fundamentala), DD 
 (disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate), DC (disciplina complementara). -pentru nivel master se alege una din variantele 
DA- disciplina de aprofundare, DC- disciplina complementara,  S- disciplina de sinteza 
3 Regimul disciplinei ( obligativitate) - se alege una din variantele – DI (disciplina obligatorie) DO (disciplina optionala) DFac ( disciplina 
facultativa). 
4 Un credit este echivalent cu 25 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual). 
 

 
Data completării 

10.10.2021 
Titular curs 

Lect. Dr. Alexandru Andrasanu 
Titular lucrari laborator/seminarii 
Lect. Dr. Alexandru Andrasanu 

Data avizării în 
departament 
15.10.2021 

Director de departament 
Lect. Dr. Alexandru Andrasanu 

Data avizării în Consiliul 
Facultății 

19.10.2021 

 
 

Decan 
Prof. Dr. Lucian Petrescu 

 


