
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 Departamentul de  Geografie al Extensiilor-Bistrița 

1.4 Domeniul de studii Geografie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Geografie 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei STATISTICĂ ÎN TURISM 

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

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Șef de lucrări dr. Schuster Eduard 

2.4 Anul de 

studiu 
II 2.5 

Semestrul 
4 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 3 din care: 3.2 

curs 

2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

42 din care: 3.5 

curs 

28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 2 

Examinări 4 

Alte activităţi ................................... 
3.7 Total ore studiu individual 84 

3.8 Total ore pe semestru 154 

3.9 Numărul total de credite 4 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Cunoștințele dobândite în liceu la disciplina  Statistică și probabilități vor fi 

foarte utile pentru înțelegerea acestui curs 

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 
 Laboratorul de informatică, sală cu tablă, calculator, softuri și 

videoproiector 



5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 Laboratorul de informatică, sală cu tablă, calculator, softuri și 

videoproiector 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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 Însuşirea noţiunilor teoretice; 

 Implicarea activă în procesul de analiză statistico-matematică; 

 Formarea unor aptitudini privind analiza statistică în turism. 
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 abordarea integrată a noțiunilor de statistică şi aprofundarea  procedeelor de cercetare 

operaţională interdisciplinară. 

 cunoaşterea metodelor de lucru în domeniul statisticii  și aplicarea lor în turism. 

 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 
 Familiarizarea studenţilor cu metode de analiză statistică a 

fenomenului turistic. 
 

7.2 Obiectele specifice  Formarea unor deprinderi privind evaluarea cantitativă a 

fenomenului turistic ca necesitate obiectivă, având în vedere 

complexitatea şi dinamica accentuată, la care se adaugă importanţa 

socială şi economică a acestuia.  

 Dobândirea unor abilități de a culege, prelucra și reprezenta 

grafic informația statsitică 

 Formarea unor deprinderi de utilizare a calculatorului în 

analiza statistică a femonelor turistice 

 Formarea abilităţilor necesare pentru reflectarea în activitatea 

unei agenţii de turism a datelor preluate prin sondaj (chestionare); 

 Fundamentarea bazei ştiinţifice a studenţilor pentru formarea 

unui raţionament profesional autentic; 

 Crearea de condiţii permisive studiului individual al studentului; 

 Capacitatea de a interpreta rezultatul unei analize statistice în 

profitul unei agenţii de turism; 
 

 



 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Statistica ca ştiinţă socială. Metoda statisticii. Legităţi 

statistice 

Expunerea 

interactivă, 

dezbaterea 

2 

Etapele procesului de cercetare statistică Prelegerea orală, 

dialogul, studiul 

de caz 

2 

Prelucrarea primară a informaţiei statistice. Serii de repartiţie 

unidimensionale şi reprezentarea grafică a acestora 

Expunerea 

interactivă, 

observația 

individuală, 

analiza statistico-

matematică, 

activități pe 

grupe 

2 

Serii de repartiţie bidimensionale. Reprezentarea grafică a 

seriilor dinamice. Serii de spaţiu. 

Expunerea, 

analiza statistico-

matematică, 

dezbaterea 

2 

Indicatorii statistici. Categorii de medii Expunerea, 

analiza statistico-

matematică, 

dezbaterea, 

modelarea, 

problematizarea 

2 

Indicatorii statistici. Mediana şi modulul Expunerea, 

analiza statistico-

matematică, 

dezbaterea, 

modelarea, 

problematizarea 

2 

Indicatorii simpli ai variaţiei. Amplitudinea variaţiei, 

abaterea de la medie 

Expunerea, 

analiza statistico-

matematică, 

dezbaterea, 

modelarea, 

problematizarea 

2 

Indicatorii sintetici ai variaţiei. Abaterea medie liniară, 

dispersia, abaterea standart 

Expunerea, 

analiza statistico-

matematică, 

dezbaterea, 

modelarea, 

problematizarea 

2 

Indicatorii sintetici ai variaţiei. Coeficientul de variaţie, 

asimetria 

Expunerea, 

analiza statistico-

matematică, 

dezbaterea, 

problematizarea, 

modelarea 

2 



Analiza legăturilor dintre fenomenele social-economice. 

Noţiune importanţă şi tipologia legăturilor statistice 

Expunerea 

interactivă, 

dezbaterea, 

modelarea 

2 

Metode elementare de analiză a legăturilor dintre fenomene. 

Metoda seriilor statistice independente. Metoda grupărilor 

statistice. Metoda tabelului de corelaţie. 

Expunerea, 

dezbaterea, 

modelarea 

2 

Metode elementare de analiză a legăturilor dintre fenomene. 

Metoda grafică 

Expunerea, 

dezbaterea, 

modelarea 

2 

Metode analitice de analiză a legăturilor dintre fenomene. 

Regresie simplă liniară. 

Expunerea, 

dezbaterea, 

modelarea 

2 

Indicatori statistici de specialitate şi rolul acestora în 

evaluarea cantitativă a fenomenului turistic 

Expunerea, 

dezbaterea, 

modelarea 

2 

 

 

 

Bibliografie 

[1] IVĂNESCU, I. (1980), Statistică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 

[2] CRISTACHE, Silvia, Elena, BĂDIŢĂ, Maria, IACOB, Andreea, Iluzia (2005), Statistică 

aplicată în managementul turistic, Editura ASE, Bucureşti. 

[3] ANDREI, T. STANCU, S. (1995), Statistică. Teorie şi aplicaţii. Editura ALL, Bucureşti. 

[4] ZOTIC, V. (2008), Statistică în turism, Note de curs, Cluj-Napoca 
[5] WINTER R., WINTER, P. (1995), Utilizare Microsoft Office, Editura Teora, Bucureşti. 
[6] FODOREAN, I., MAN, T., MOLDOVAN, C. (2007), Curs practic de cartografie şi G.I.S., 

Litografia UBB. 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Surse de date statistice. Structuri de baze de date. Erori 

statistice. Structuri  tabelare. 

Expunerea, 

modelarea, 

problematizarea, 

demonstrația 

2 

Introducere în Microsoft EXCEL Expunerea, 

problematizarea, 

demonstrația, 

activități pe grupe 

2 

Prelucrarea primară a unei baze de date. Tehnici de 

filtrări. 

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația 

2 

Prezentare tehnici de calcul a indicatorilor statistici 

generali. Categorii de medii, mediana şi modulul 

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

activități pe grupe 

2 

Prezentare tehnici de calcul a indicatorilor statistici 

generali. Amplitudinea variaţiei, abaterea de la medie, 

abaterea medie liniară, dispersia, abaterea standart etc. 

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

activități pe grupe 

2 

Prezentare tehnici de calcul a indicatorilor statistici de 

specialitate. 

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația 

2 



Prezentare tehnici de elaborare diagrame şi cartograme Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația 

2 

   

Bibliografie 
1.Bot E., Leonhard W, 2002, Microsoft Office XP, Ed. Teora. 
2. Baron T., Korka M., Pecican E., 1981, Stănescu Maria, Statistică pentru comerţ 
şi turism, Ed. Did. Şi Ped. Bucureşti 
3. Ciucu B., Craiu V., 1971, Introducere în teoria probabilităţilor şi statistică 
matematică, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
4. Ebdon D., 1989, Statistics in Geography, Blackwell Inc., New-York . 
5. Person R., 1997, Utilizare Excel, Ed. Teora 
6. Petcu Nicoleta, 2000, Statistică în turism. Teorie şi aplicaţii, Ed. Albastră 
(Grupul Microinformatica), Cluj-Napoca. 
7. Rotaru T., Bădescu G., Culic Irina, Mezei E., Mureşan Cornelia, 1999, Metode 
statistice aplicate în ştiinţe sociale, Ed. Polirom, Iaşi. 

 

 

 

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 fiecare 

prelegere 

Examen scris 60% 

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. 

Participare activă la cursuri 5% 



10.5 

Seminar/laborator 

Capacitatea de 

aplicare în practică a 

noțiunilor predate

Capacitatea de a opera 

cu cunoştinţele 

asimilate. 

Lucrare individuală de 

seminar  

30% 

Criterii ce vizează 

aspectele atitudinale: 

conștiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

individual 

Participare activă la cursuri 5% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Culegerea, prelucrarea și reprezentarea grafică a datelor statistice 

Proeict de cercetare statistică a unui fenomen geografic 

Data completării                Semnătura titularului de curs                Semnătura titularului de seminar 

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

Data avizării în departament                                                         Semnătura şefului de departament 

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

01.09.2020

07.09.2020


