
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 POTENȚIALUL HIDROCLIMATIC ȘI VALORIFICAREA LUI

ÎN TURISM 

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 
II 2.6 Tipul de 

evaluare 
E 2.7 Regimul 

disciplinei 
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 

42 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 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 98 
3.8 Total ore pe semestru 154 
3.9 Numărul total de credite 6 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Cunoştinţele însuşite prin aprofundarea conţinuturilor predate în liceu la 

disciplina Geografie fizică și în cadrul disciplinei de facultate Geografia 

generală, 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 tablă, videoproiector și conexiune la internet 

5.2 de desfăşurare a 

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

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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 Înţeleagerea importanţei elementelor hidro-climatice pentru practicarea diferitelor tipuri 

de turism, atât în România, cât şi în afara ţării. 

 Dobândirea unor abilității de planificare a activităţilor turistice în diferite zone geografice 

şi în diferite perioade ale anului, ţinând cont atât de factorii favorabili, cât şi de cei  care 

pot genera situaţii de risc.  

 Formarea deprinderilor de a înţelege mai corect interacţiunea dintre factorii geografici 

care au importanţă pentru desfăşurarea activităţilor turistice. 
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 Abordarea integrată a cunoștințelor  climatice și hidrologice şi aprofundarea  procedeelor 

de cercetare geografică operaţională interdisciplinară. 

  Cunoaşterea metodelor de lucru folosite în analiza potențialului hidroclimatic, inclusiv a 

tehnicilor bazate pe utilizarea calculatorului. 

  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 potențialului atractiv al elementelor climatice și 

hidrologice și a modalităților de valorificare a acestora în 

turism. 

7.2 Obiectele specifice  Definirea principalelor elemente climatice care au importanţă 

în activităţile turistice. 

 Cunoaşterea modalităţilor de apreciere a potenţialului 

climatic al unei zone de interes turistic. 

  Caracterizarea climatică a unor zone turistice importante din 

România şi de pe Glob. 

 Ccunoaşterea organizării spaţiale a componentelor 

hidrosferei şi a trăsăturilor lor cantitativ-dinamice şi fizico-

chimice.  

 Evaluarea potenţialului hidroclimatic al unei regiuni în 

funcţie de resursele disponibile.  

 Constituirea unei baze de cunoştinţe valorificabile în 

activitatea viitoare a studenţilor, inclusiv în câmpul muncii.  



 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

FLUXURILE RADIATIVE din atmosferă şi importanţa acestora 

pentru turişti şi  activităţile turistice. 
TEMPERATURA AERULUI şi influenţa acesteia asupra turiştilor 

şi activităţilor turistice. 

Expoziția, 

conversația 

euristică, 

modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet, studiul 

de caz 

2 

UMEZEALA AERULUI şi influenţa ei asupra turiştilor şi 

activităţilor turistice. 
PRECIPITAŢIILE ATMOSFERICE şi importanţa lor pentru 

turişti şi activităţile turistice 

Expunerea 

interactivă, 

problematizarea, 

modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet, studiul 

de caz 

2 

PRESIUNEA, PERTURBAŢIILE ATMOSFERICE  şi influenţa 

lor asupra turiştilor şi activitătilor turistice. 
VÂNTUL şi influenţa lui asupra turiştilor şi activităţilor turistice. 

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet 

2 

PROGNOZELE METEOROLOGICE. 
INDICI BIOCLIMATICI. 
INDICI TURISTICI 

Expunerea, 

conversația 

euristică, 

dezbaterea, 

documentarea pe 

internet 

2 

CLIMATELE CALDE şi influenţa lor asupra tutiştilor şi 

activităţilor turistice 
Expunerea, 

modelarea, 

studiul de caz, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet 

2 

CLIMATELE TEMPERATE şi influenţa lor asupra turiştilor şi 

activităţilor turistice 
Expunerea, 

modelarea, 

studiul de caz, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet 

2 

CLIMATELE RECI şi influenţa lor asupra turiştilor şi activităţilor 

turistice 
CLIMATELE DE MUNTE şi influenţa lor asupra turiştilor şi 

activităţilor turistice 

Expunerea, 

modelarea, 

studiul de caz, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet 

2 

HIDROLOGIE - noţiuni introductive; Expunerea, 2 



HIDROGEOLOGIE. Izvoarele (Clasificare, tipuri caracteristice, 

repartiţie şi importanţa lor turistică); Forme şi activităţi turistice 

asociate apelor subterane (activităţi de agrement, turism balnear) 

desenul, 

documentarea pe 

internet, 

problematizarea, 

demonstrația 
POTAMOLOGIE. Reţeaua fluviatilă şi bazinul hidrografic. Tipuri 

de vărsare; Profilul longitudinal al râurilor şi elemente 

caracteristice 

Expunerea, 

desenul, 

documentarea pe 

internet, 

problematizarea, 

demonstrația 

2 

FORME ŞI ACTIVITĂŢI TURISTICE ASOCIATE APELOR 

CURGĂTOARE. Sporturi nautice, turism curativ şi polivalent) 
Documetarea pe 

internet, proiecții 

PPT 

2 

LIMNOLOGIE. Originea cuvetelor lacustre. Clasificarea lacurilor. 

Compoziţia chimică a apei din lacuri şi valorificarea acestora în 

turism 

Expunerea, 

desenul, 

documentarea pe 

internet, 

problematizarea, 

demonstrația 

2 

FORME ŞI ACTIVITĂŢI TURISTICE ASOCIATE 

LACURILOR. Sporturi nautice, turism curativ şi polivalent). 

Amenajări hidro-turistice  

Documetarea pe 

internet, proiecții 

PPT 

2 

GLACIOLOGIE. Gheţarii şi însemnătatea lor hidrologică. Forme 

de turism asociate apei în stare solidă (zăpadă şi gheţari) 
Expunerea 

interactivă, 

modelarea,  

demonstrația, 

documentarea pe 

internet 

2 

OCEANOGRAFIE. Structura Oceanului planetar. Regiuni 

turistice litorale. Forme şi activităţi turistice asociate spaţiilor 

oceanice 

Expunerea 

interactivă, 

modelarea,  

demonstrația, 

documentarea pe 

internet 

2 
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8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Observarea atmosferei şi hidrosferei Expunerea 

interactivă, 

observația dirijată, 

conversația euristică, 

problematizarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet 

2 

Aspecte ale prognozei vremii online  

- meteograma 

- hărţi sinoptice de diagnoză şi prognoză 

vremea în România şi în lume 

Expunerea, 

documentarea pe 

internet, modelarea, 

demonstrația 

2 

Prognoza vremii cu ajutorul observării mediului Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația 

2 

Unităţi morfo-hidrografice la scară planetară; 

Tipologie, Morfometrie, Poziţionare spaţială 

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet 

2 

Apele minerale din România. Tipologie şi distribuţie 

spaţială. Forme de turism asociate 

Expunerea, 

documentarea pe 

internet, 

demonstrația, studiul 

de caz 

2 

Lacurile din România. Tipologie şi distribuţie spaţială. 

Forme de turism asociate 

Expunerea, 

observația, 

modelarea, 

2 



demonstrația, 

dezbaterea, studiul 

de caz 

Evaluarea potenţialului hidro-turistic. Metodologie, 

indicatori, sinteze 

Expunerea, 

modelarea, 

problematizarea, 

demonstrația 

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 

fiecare prelegere 

Evaluare finală 70% 

 Verificarea 

gradului de 

sistematizare şi 

Participare activă la cursuri 5% 



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. 

10.5 

Seminar/laborator 
 Capacitatea de 

aplicare în 

practică a 

noțiunilor predate 

 Capacitatea de a 

opera cu 

cunoştinţele 

asimilate. 

Proiect 20% 

 Criterii ce vizează 

aspectele 

atitudinale: 

conștiinciozitatea, 

interesul pentru 

studiu individual 

Participare activă la seminarii 5% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cunoașterea elementelor hidroclimatice cu potențial atractiv și a modalităților de valorificare 

turistică 

 Cunoașterea tehnicilor de practicare a activităților agrementale condiționate de către resursele 

hidroclimatice 

 

 

 

Data completării                Semnătura titularului de curs                Semnătura titularului de seminar 

 

 

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

 

Data avizării în departament                                                          Semnătura şefului de departament 

 

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

 

01.09.2020

07.09.2020


