
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea / Departamentul Geografie 

1.3 Catedra Departamentul de Geografie al Extensiilor/Exstensia Bistrița  

1.4 Domeniul de studii Geografie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Geografia Turismului 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea discilinei Stagiu de practica 3 
2.2 Titularul activităţilor de curs 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 
Șef Lucrări Dr. Barta Andras-Istvan 

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 

Semestrul 

IV 2.6 Tip de evaluare C 2.7 Regimul 

disciplinei 

DF 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs - din care: 3.3 seminar 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.2 curs - din care: 3.3 seminar 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat 

Examinări 2 

Alte activităţi 

3.7 Total ore studiu individual 45 

3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Număr de credite 3 

4. Precondiţii 

4.1 de curiculum - cunoaștere disciplinelor predate în anul în curs 

4.2 de competenţe   

5. Condiţii 

5.1 de desfăşurare a cursului   

5.2 desfăşurare a

seminarului/laboratorului 
  

6.  Competenţe specifice acumulate 
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- să cunoască importanţa observaţiilor asupra fenemenelor turistice pe teren ; 

- cunoașterea modului de exploatare în scop turistic a zăcămintelor de sare de  la Sovata și Praid și a obiectivelor 

turistice antropice din sudul Transilvaniei;   

- stabilirea tipurilor de resurse turistice antropice şi naturale, precum şi explicarea în teren a noţiunilor teoretice 

prezentate la cursuri şi la şedinţele de lucrări practice; 
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- să fie în măsură să lucreze în echipă; 

- să aiba capacitatea să interpreteze rezultatele obţinute din observaţii și măsurărilor  în teren; 

7. Obiectivele disciplinei 

7.1 Obiectivul general stagiului de 

practică 
 Aplicarea în teren a cunostințelor teoretice dobândite la cursuri  

 Organizarea unei campanii de observare expediţionară turistică 

7.2 Obiectivele specifice  Interpretarea rezultatelor 



 

8. Conţinuturi 

- 5 zile observarea fenomenelor turistice complexe din Sovata și 

Praid și a obiectivelor turistice antropice din sudul Transilvaniei 6 

ore/zi 

 

Observaţii 

   

   

   

   

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 

angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 

- observațiile și elaborarea materialelor rezultate în urma practicii se vor face în funcție de necesitățile pieței turistice și în 

funcție de aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, a asociaţiilor profesionale şi a angajatorilor reprezentativi 

din domeniul aferent programului 

 

  

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4 Curs 

acuratețea observațiilor Vp 50 % 

elaborarea materialelor 

rezultate în urma practicii 
Vp 50 % 

10.5 Seminar/laborator 
   

   

10.6 Standard minim de performanţă 

 - cel puţin nota 5 la ambele criterii de evaluare 

 

 

Data completării Semnătura îndrumătorului stagiului de 

practică 

 

 

 

 

Data avizării în departament 

 

 

01.09.2020

07.09.2020


