
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 ECONOMIA TURISMULUI ȘI A INTREP. DE TURISM 

2.2 Titularul activităţilor de curs Șef de lucrări dr. Raboșapca Irina 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Asist. univ. dr. Cioanca Lia-Maria 

2.4 Anul de 

studiu 
I 2.5 

Semestrul 
II 2.6 Tipul de 

evaluare 
E 2.7 Regimul 

disciplinei 
DS 

 

 

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 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

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

Tutoriat 2 

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 56  

3.8 Total ore pe semestru 126 

3.9 Numărul total de credite 5 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum 

 
  

4.2 de 

competenţe 

 

  

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a 

cursului 
 Sală cu tablă, videoproiector și conexiune la internet 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 Sală cu tablă, videoproiector și conexiune la internet 

 



6. Competenţe specifice acumulate 
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 cursul dezvolta abilităţile practice de planificare strategică, munca în echipa şi 

comunicare scrisă, punând totodată un accent deosebit pe stimularea creativităţii; 

 dobândirea deprinderilor de analiză a cererii și ofertei turistice ca elemente ale pieței 

turistice; 

 formarea abilităților de  elaborare o unor strategii de dezvoltarea o regiunilor cu resurse 

atractive; 

 însușirea deprinderilor de elaborarea a analizei SWOT și a Matricii Cadrul-Logic și de 

aplicare a lor în vederea formulării unei strategii de dezvoltare a turismului; 
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 abordarea integrată a cunoștințelor în domeniul economiei turismului şi aprofundarea  

procedeelor de cercetare operaţională interdisciplinară. 

 cunoaşterea metodelor de lucru în domeniul legislației comerciale 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 cursanţilor cu problematica, principiile si 

instrumentele elaborarii unor strategii de dezvoltare a 

turismului. 

7.2 Obiectivle specifice  Cunoașterea factorilor care condiționează dezvoltarea 

turismului 

 Însușirea modelelor de dezvoltare a turismului 

 Formarea deprinderilor necesare planificării strategice în 

turism 

 Elaborarea unei strategii de dezvoltare a unei destinații sau 

firme de turism 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Dezvoltarea turismului - o perspectiva istorică 

Expunerea 

interactivă, 

studiul de caz, 

dezbaterea 

2 

Dezvoltarea turismului - elemente-suport 
Expeunerea, 

explicația, 

dezbaterea 

2 

Dezvoltarea turismului - cadrul instituţional 
Expunerea, 

dezbaterea 

2 

Dezvoltarea turismului - perspectiva cererii Expunerea, 2 



modelarea, 

dezbaterea 

Dezvoltarea durabilă a turismului 

Prelegerea orală, 

problematizarea 

modelarea, 

dezbaterea 

2 

Modele de dezvoltare a turismului 

Expunerea 

interactivă, 

conversația 

euristică, 

modelarea, 

dezbaterea 

2 

Planificarea strategică în turism 

Expunerea 

interactivă, 

modelarea, 

problematizarea, 

demonstrația 

2 

Elaborarea unei strategii de dezvoltare a turismului 

Expunerea, 

lucrul pe grupe, 

modelarea, 

studiul de caz 

4 

Analiza SWOT – sinteza a Profilului 

Expunerea, 

modelarea, 

problematizarea, 

demonstrația, 

lucrul în echipă, 

studiul de caz 

2 

Trecerea de la Analiza SWOT la matricea cadru-logic 

Expunerea, 

modelarea, 

problematizarea, 

demonstrația, 

lucrul în echipă 

2 

Matricea Cadru-Logic 
Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația 

2 

Trecerea de la Matricea Cadru-Logic la strategia propriu-zisă 
Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația 

2 

Analiza critică a unei strategii reale de dezvoltare a turismului 
Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația 

2 

   

 

 

 

Bibliografie 

1. Cocean, P., Dezsi, S.: Prospectare şi geoinformare turistică, Editura Presa Universitară Clujeana, Cluj-

Napoca, 2001 
2. Draica, C.: Turismul internaţional. Practici de elaborare si distribuire a produsului turistic – Ed. 

AllBeck, Bucuresti, 2003 

3. Kotler, P., Haider, D., Rein, I.: Marketingul locurilor – Ed. Teora, Bucuresti, 2001 
4. Lupu, N.: Hotelul – economie şi management, ediţia V-a. Editura AllBECK, Bucureşti, 2005; 



5. Neacsu, N., Baron, P., Snak, O.: Economia turismului – editia II-a. Editura Pro Universitaria, Bucuresti, 

2006 
6. Pearce, D. - Tourism Today. A Geographical Analysis – Lognman Scientific & Technical, 1987 
7. Postelnicu, Gh.: Turism internaţional, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2006; 

8. Postelnicu, Gh.: Bazele economiei turismului, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2004; 
9. Snak, O.: Economia industriei turistice, Editura EDEN, Bucureşti, 1993; 
10. Stănciulescu, G.: Managementul operaţiunilor de turism, Editura ALL BECK, Bucureşti, 2002. 
11. Stock, M. (coord) – Le tourisme. Acteurs, lieux et enjeux – Belin, 2003  

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Loria. Inceputuri 
Expunerea, 

conversația euristică, 

dezbaterea 

2 

Loria. Profile de turişti 

Expunerea, 

observația, lucrul pe 

grupe, modelarea, 

studiul de caz, 

problematizarea, 

demonstrația 

2 

Loria. Stakeholderi 
Expunerea, studiul 

de caz, modelarea, 

demonstrația 

2 

Loria. Analiza SWOT 
Expunerea, lucrul pe 

grupe, dezbaterea 

2 

Loria. Arborele obiectivelor 

Expunerea 

interactivă, 

modelarea, 

problematizarea, 

demonstrația, studiul 

de caz 

2 

Loria. Matricea cadru-logic 

Expunerea 

interactivă, 

modelarea, 

problematizarea, 

demonstrația, studiul 

de caz 

2 

Simulare examen  2 

   

Bibliografie 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Evaluare finală scrisă 80% 

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. 

Participarea activă la cursuri 5% 

10.5 

Seminar/laborator 

Deprinderi de aplicare 

în practică a noțiunilor 

predate la curs 

Proiect de cercetare 10% 

Capacitatea de a opera 

cu cunoştinţele 

asimilate. 

Criterii ce vizează 

aspectele atitudinale: 

conștiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

individual 

Participarea activă la seminarii 5% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cunoașterea mecanismelor care stau la baza funcționării unei intreprinderi de turism 

 Abilitatea de a elabora o strategie de dezvoltare a unei destinații turistice sau a unei firme de 

turism 

 

 

 

Data completării                Semnătura titularului de curs                Semnătura titularului de seminar 

 

 

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

 

Data avizării în departament                                                          Semnătura şefului de departament 

 

01.09.2020

07.09.2020



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

 

 

 


