
FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Geografie 

1.3 Departamentul Departamentul de Geografie al Extensiilor – Bistrița  

1.4 Domeniul de studii Geografie 

1.5 Ciclul de studii1 Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Geografia turismului  

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Geografia generală a turismului  

2.2 Titularul activităţilor de curs Șef lucr. dr. Eduard Schuster 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Asist. univ. dr. Cioanca Lia-Maria 

2.4 Anul de 

studiu 

I 2.5 

Semestrul 

I 2.6 Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei2 

DF 

 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 

curs 

2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

56 din care: 3.5 

curs 

28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 56 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 

Tutoriat 5 

Examinări 3 

Alte activităţi ...................................  

3.7 Total ore studiu individual 108  

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul total de credite3 5 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum 

 
• Cunoştinţele însuşite prin aprofundarea conţinuturilor predate  în liceu 

facilitează înţelegerea şi accesibilitatea temelor propuse, iar în subsidiar, 

cursanţii îşi vor consolida baza conceptuală operaţională prin activarea şi 

valorificarea fondului informaţional preexistent. 

4.2 de 

competenţe 

 

• Continuitatea valorificării aplicative a cunoştinţelor dobândite permite o 

parcurgere graduală a capitolelor, în strânsă relaţie cu tematica disciplinelor 

anterior studiate. 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a 

cursului 
• Hărți, tablă, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a • Hărți, atlase, cabinet informatic, videoproiector  



seminarului/laboratorului 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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• C1.1 Identificarea, definirea şi descrierea principalelor noţiuni, concepte, legităţi, 

procese şi fenomene geografice, precum şi a metodelor de bază ale domeniului 

• C1.2 Utilizarea cunoştinţelor fundamentale ale domeniului pentru explicarea şi 

interpretarea principalelor procese şi fenomene. 

• C1.5 Elaborarea de proiecte profesionale având drept subiect elemente, procese şi 

fenomene geografice, referitoare la anumite teritorii şi intervale de timp. 

• C2.1 Clasificarea conceptelor şi teoriilor de bază legate de analiza şi prelucrarea 

datelor de provenienţă geografică diferită 

• C2.3 Utilizarea bazelor de date, a literaturii de specialitate, a internetului pentru 

identificarea unor soluţii şi/sau informaţii suplimentare 
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• CT1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, pe baza principiilor, 

normelor şi a valorilor codului de etică profesională. 

 

 

 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
• Cursul are drept scop fundamental familiarizarea viitorilor 

operatori turistici cu noţiunile, conceptele şi paradigmele 

ştiinţei despre turism. 

7.2 Obiectele specifice • Reprezintă o disciplină de bază pentru colegiile de turism 

•  elucidează geneza, evoluţia şi tendinţele actuale ale 

fenomenului turistic  

• analizează în detaliu infrastructura turistică, circulaţia 

turistică, tipurile şi formele de turism practicate.  

• Ultimele capitole, dedicate regionării turistice şi fenomenelor 

şi proceselor de risc turistic, evidenţiază diversitatea 

taxonomiei unităţilor funcţionale turistice şi impactul 

ecologic al turismului.  

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Evoluţia fenomenului turistic  Expunerea 

interactivă, 

dezbaterea 

2 ore 

Factorii genetici ai turismului Expunerea, 

prelegerea orală, 

modelarea, 

demonstrația 

2 ore 

Resursele atractive ale cadrului natural Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

5 ore 



internet, studiul 

de caz, proiecții 

PPT 

Resursele atractive antropice Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

dezbaterea, 

documentarea pe 

internet 

5 ore 

Infrastructura turistică Expunerea, 

modelarea, 

problematizarea, 

observația 

individuală, 

demonstrația 

3 ore 

Circulaţia turistică Expunerea, 

analiza unor 

documente de 

urbanism, 

proiecții PPT, 

dezbaterea 

2 ore 

Tipuri şi forme de turism Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet, proiecții 

PPT 

3 ore 

Fenomene şi procese de risc turistic Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet, studiul 

de caz, proiecții 

PPT 

2 ore 

Regionarea turistică Expunerea, 

dezbaterea 

3 ore 

Impactul ecologic al turismului Expunerea, 

dialogul, 

dezbaterea 

1 oră 

 

 

 

Bibliografie 

1. Ciangă, N. (2000), Geografia turismului în România (partea întâi), Presa Universitară 

Clujeană, Cluj-Napoca  

2. Cocean, P. (2004), Geografia turismului. Ediţia a II-a, Editura Focul Viu, Cluj-Napoca  

3. Cocean, P., Vlăsceanu, Gh., Negoescu, B. (2002), Geografia generală a turismului, Editura 

Meteor, Bucureşti  

4. Gagrey, J. (1992), L’economie des services, Ed. La Decouverte, Paris  

5. Hunziker, W., Krapf, K. (1941), Beiträge zur Fremdenverkehrsgeschichte, Bern  

6. Pearce, D. (1987), Tourism Today. A geographical analysis, Longman, Harlow, England  

7. Ryan, C. (1991), Recreational tourism, a social science perspective, Routlege, London & 



New York  

8. Whelan, T. (1991), Nature tourism. Managing for the environment, Washington D.C. Press  

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Analize cartografice şi grafice privind resursele turistice Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă, prezentarea 

de proiecte  

10 ore 

Analize statistice privind infrastructura şi circulaţia 

turistică 

Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă, prezentarea 

de proiecte  

10 ore 

Proiecţii diapozitive şi video vizând cunoaşterea 

patrimoniului turistic 

Expunerea, 

explicația   

8 ore 

Bibliografie 

1. Ciangă, N. (2000), Geografia turismului în România (partea întâi), Presa Universitară 

Clujeană, Cluj-Napoca  

2. Cocean, P. (2004), Geografia turismului. Ediţia a II-a, Editura Focul Viu, Cluj-Napoca  

3. Cocean, P., Vlăsceanu, Gh., Negoescu, B. (2002), Geografia generală a turismului, Editura 

Meteor, Bucureşti  

4. Gagrey, J. (1992), L’economie des services, Ed. La Decouverte, Paris  

5. Hunziker, W., Krapf, K. (1941), Beiträge zur Fremdenverkehrsgeschichte, Bern  

6. Pearce, D. (1987), Tourism Today. A geographical analysis, Longman, Harlow, England  

7. Ryan, C. (1991), Recreational tourism, a social science perspective, Routlege, London & 

New York  

8. Whelan, T. (1991), Nature tourism. Managing for the environment, Washington D.C. Press 

 

 

 

9. Colaborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară 

și din străinătate.  

• Din analiza opiniilor formulate de angajatori privind atributele preferenţiale ale formaţiei de 

specialişti a rezultat un grad ridicat de apreciere a profesionalismului acestora, ceea confirmă 

faptul că, structura şi conţinutul curriculei educaţionale construită pentru acest program de 

studii sunt corecte, cuprinzătoare şi eficiente. 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 
10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs • verificarea 

gradului de 

sistematizare şi 

utilizare a 

noţiunilor însuşite  

• coerenţa logică şi 

forţa 

argumentativă  

• gradul de 

asimilare a 

Evaluare secvenţială (orală) în 

timpul semestrului:  

- expunerea liberă  

- conversaţia de evaluare  

- chestionarea orală  

Participarea activă la cursuri 

25% 

Evaluare scrisă (finală) în 

sesiunea de examene:  

testare sumativă 

45% 



terminologiei de 

specialitate  

• aspectele 

atitudinale: 

interesul pentru 

studiu individual 

10.5 

Seminar/laborator 

• capacitatea de 

aplicare în 

practică  

• capacitatea de a 

opera cu 

cunoştinţele 

asimilate  

• criterii ce vizează 

aspectele 

atitudinale: 

conștiinciozitatea, 

interesul pentru 

studiu individual 

- Prezentare temă de 

seminar, elaborare şi realizare 

miniproiect de cercetare  

- Participarea activă la 

seminarii 

30% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

•  

 

 

 

Data completării                Semnătura titularului de curs                Semnătura titularului de seminar 

 

 

..........................                ...............................................                 ................................................... 

 

Data avizării în departament                                                          Semnătura şefului de departament 

 

..........................                                                                                    ............................................... 

 

01.09.2020

07.09.2020




