
FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

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

1.2 Facultatea Facultatea de Geografie 

1.3 Departamentul Geografie umană 

1.4 Domeniul de studii Departamentul de  Geografie al Extensiilor-Bistrița 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Geografie 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei POTENȚIALUL TURISTIC AL RELIEFULUI ȘI 

VALORIFICAREA LUI 

2.2 Titularul activităţilor de curs Șef de lucrări dr. Ioan Bâca 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Asist. univ. Dr. Lia-Maria Cioanca 

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 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 2 

Examinări 4 

Alte activităţi ................................... - 

3.7 Total ore studiu individual 70  

3.8 Total ore pe semestru 154 

3.9 Numărul total de credite 5 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum 

 
 Cunoştinţele însuşite prin aprofundarea conţinuturilor predate în liceu, în 

cadrul disciplinei Geografie fizică, și în  cadrul disciplinei din facultate 

Geografia generală a turismului 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 
 Sală dotată cu hărţi murale, planşe, folii, CD-Rom, DVD-uri (cu 

imagini selectate din canalul Discovery şi din aplicaţiile de teren cu 

studenţii), atlase, prospecte turistice, hărţi turistice, hărţi topografice, 

videoproiector, retroproiector, ghiduri turistice, conexioune la 

internet. 

 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 Sală dotată cu hărţi murale, planşe, folii, CD-Rom, DVD-uri (cu 

imagini selectate din canalul Discovery şi din aplicaţiile de teren cu 

studenţii), atlase, prospecte turistice, hărţi turistice, hărţi topografice, 

videoproiector, retroproiector, ghiduri turistice, conexioune la 

internet. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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 C1 Înţelegerea principalelor procese ce coordonează geneza formelor de relief, care 

reprezintă suportul peisajului geografic. 

 C2 Cunoaşterea mecanismelor de eroziune, transport şi acumulare a agenţilor 

geomorfologici, la diferite latitudini şi în diferite medii morfoclimatice vor asigura 

competenţe absolventului de a şti să proiecteze activitatea managerială, ca agent de 

turism, în funcţie de disponibilitatea teritoriilor, zonelor sau regiunilor vecine, 

asigurându-şi succesul investiţiilor. 

 C3 Evaluarea corectă a potenţialului turistic al unei regiuni nu poate fi realizată în absenţa 

unor deprinderi practice de investigare a teritoriului şi intuirea limitelor sau restricţiilor 

impuse de intensitatea, natura şi ciclicitatea proceselor geomorfologice 
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 CT1 Abordarea integrată a elementelor structurate în ansambluri geomorfologice şi 

aprofundarea  procedeelor de cercetare geografică operaţională interdisciplinară. 

 CT2 Cunoaşterea metodelor de lucru folosite în analiza reliefiului, inclusiv a tehnicilor 

bazate pe utilizarea calculatorului. 

 CT3 Formarea abilităţilor necesare cooperării multidisciplinare, comunicării şi edificării 

de relaţii parteneriale fundamentate pe aplicarea cunoştinţelor însuşite şi dezvoltarea 

raţionamentelor ştiinţifice transdisciplinare. 

 

 

 

 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Cunoașterea tipurilor genetice de relief și a elementelor de 

atractivitate care le caracterizează, a funcțiilor pe care le 

îndeplinește relieful pentru turism, precum și formarea unor 

abliltăți de identificare a diferitelor forme de relief din cadrul 

unui mediu turistic dat 

7.2 Obiectele specifice  Definirea fundamentelor conceptuale ale geomorfologiei 

aplicate şi metodologiei de investigare a reliefului. 

 Explicarea mecanismelor agenţilor şi  proceselor de 

modelare a scoarţei terestre şi geneza formelor de relief. 



 Informarea studenţilor asupra  valenţelor turistice ale 

reliefului  endogen, exogen  şi antropogen. 

 Formarea competenţelor şi iniţierea studenţilor în  evaluarea 

potenţialului turistic al reliefului. 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Forma de relief – atribuţii şi funcţionalităţi spaţiale    Expunerea, 

conversația 

euristică,  

observația 

individuală 

2 

Evoluţia morfostructurilor scoarţei terrestre     Expunerea, 

modelarea, 

problematizarea, 

demonstrația, 

conversația 

euristică, 

documentarea pe 

internet 

2 

Relieful structurilor faliate       Expunerea, 

modelarea, 

problematizarea, 

demonstrația 

2 

Relieful vulcanic şi valenţele sale turistice      Expunerea, 

problematizarea, 

modelarea, 

deomonstrația, 

documentarea pe 

internet, 

dezbaterea 

2 

Relieful carstic – geneză, mecanisme, forme      Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația 

2 

Relieful carstic – potenţial şi valorificare turistică      Expunerea, 

observația, 

demonstrația, 

dezbaterea 

2 

Relieful pe gresii şi conglomerate, argile, marne, loessuri si 

valorificarea turistica    

Expunerea, 

prelegerea orală, 

conversația 

euristică, 

problematizarea, 

modelarea, 

demonstrația  

2 

Relieful fluvial şi litoral şi valenţele lor  turistice Expunerea, 

conversația 

euristică, 

modelarea, 

2 



demonstrația 

Relieful glaciar şi periglaciar şi valenţele lor  turistice Expunerea 

interactivă, 

prelegerea orală, 

conversația 

euristică, 

problematizarea, 

modelarea, 

demonstrația  

2 

Relieful eolian şi antropic şi valenţele lor  turistice Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația 

2 

Modele  ale spaţiului montan Prelegerea orală, 

problematizarea, 

modelarea, 

dezbaterea 

2 

Modele ale spaţiului insular Prelegerea orală, 

problematizarea, 

modelarea 

2 

Modele ale spaţiului  lacunar şi costier Expunerea 

interactivă, 

conversația 

euristică, 

modelarea 

2 

Modele  ale  spaţiului  deluros Prelegerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

dezbaterea 

2 
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8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

 Forma de relief – atribuţii şi funcţionalităţi spaţiale    Modelarea, 

demonstrația, studiul 

de caz 

2 

Evoluţia morfostructurilor scoarţei terestre    Modelarea, 

documentarea pe 

internet, dezbaterea, 

observația dirijată 

2 

Relieful structurilor faliate Modelarea, 

documentarea pe 

internet, studiul de 

caz 

2 

 Relieful vulcanic       Modelarea, 

documentarea pe 

internet, studiul de 

caz 

2 

 Relieful carstic Expunerea, 

modelarea, 

problematizarea, 

proiecții PPT, 

documentarea pe 

internet 

2 

 Relieful pe gresii şi conglomerate, argile, marne, 

loessuri si valorificarea turistica   

Modelarea, proiecții 

PPT, documentarea 

pe internet 

2 

Relieful fluvial şi litoral şi valenţele lor  turistice    Expunerea, 

conversația euristică, 

problematizarea, 

documentarea pe 

internet 

2 

Relieful fluvial şi litoral şi valenţele lor  turistice    Modelarea, 

problematizarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet 

2 



Relieful glaciar şi periglaciar şi valenţele lor  turistice     

Relieful fluvial şi litoral şi valenţele lor  turistice 

Modelarea, proiecții 

PPT, studiul de caz, 

documentarea pe 

internet 

2 

Relieful eolian şi antropic şi valenţele lor  turistice       Modelarea, 

documentarea pe 

internet 

2 

Modele  ale spaţiului montan                 Modelarea, 

documentarea pe 

internet, studiul de 

caz 

2 

Modele ale spaţiului insular              Modelarea, 

documentarea pe 

internet, studiul de 

caz 

2 

Spaţiul lacustru,  costier şi colinar Modelarea, 

documentarea pe 

internet, studiul de 

caz 

2 

Referate Dezbaterea,      

proiecții PPT 

2 
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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  Verificare 

cunoștințelor pe 

baza  prelegerilor 

susţinute şi 

bibliografia 

recomandată la 

Evaluare secvenţială scrisă în 

timpul semestrului 

10% 



fiecare prelegere 

 Verificarea 

gradului de 

sistematizare şi 

utilizare a 

noţiunilor însuşite.  

 Coerenţa logică şi 

forţa 

argumentativă.  

 Gradul de 

asimilare a 

terminologiei de 

specialitate. 

 Atitudinea față de 

problematica 

dezbătută și față 

de studiul 

individual. 

Evaluare scrisă finală 70% 

Participare activă la cursuri 5% 

10.5 

Seminar/laborator 
 Capacitatea de 

aplicare în 

practică a 

noțiunilor 

predate 

 Capacitatea de 

a opera cu 

cunoştinţele 

asimilate. 

Proiecte 20% 

 Criterii ce 

vizează 

aspectele 

atitudinale: 

conștiinciozitat

ea, interesul 

pentru studiu 

individual 

Participare activă la cursuri 5% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Identificarea tipurilor genetice de relief și a potențialului lor atractiv, pe teren sau pe baza 

unor materiale grafice, video și fotografice (hărți, fotografii, documentare video); 

 Deprinderi de evaluare a potențialului turistic din orizontul local; 

 Cunoașterea tehnicilor specifice anumitor practici turistice care valorifică potențialul atractiv 

al reliefului 

 

Data completării                Semnătura titularului de curs                Semnătura titularului de seminar 

 

 

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

 

Data avizării în departament                                                          Semnătura şefului de departament 

 

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