
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 turismului în România 

2.2 Titularul activităţilor de curs Șef lucr. dr. Barta András-István 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Asist. univ. dr. Cioanca Lia-Maria  

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 

Semestrul 

III 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 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 21 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

Tutoriat 3 

Examinări 3 

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

3.7 Total ore studiu individual 83  

3.8 Total ore pe semestru 125 

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 și în 

cadrul disciplinelor Geografia generală a turismului, Potențialul turistic al 

reliefului și valorificarea lui, Geografia regională a României, Potențialul 

hidroclimatic și valorificarea lui în turism 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 

seminarului/laboratorului 
• Hărți, atlase, cabinet informatic, videoproiector 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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• C1.3 Aplicarea principiilor, metodelor si tehnicilor de cercetare adecvate scopului 

cercetării, in vederea identificarii unor soluţii concrete la situaţii reale. 

• C1.6.Realizarea unui studiu de caz asupra unor procese sau fenomene geografice care să 

evidenţieze capacităţi de analiză, sinteză si originalitate. 

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

provenienţă geografică diferită 

• C3.2 Interpretarea datelor experimentale folosind principii statistice si de prelucrare a 

datelor in scopul realizarii de tipologii şi sistematizări ale proceselor geografice relevante 

pentru turism 

• C5.1 Citirea activa, folosirea cat mai multor elemente suplimentare celui de predare 

efectiva, folosirea corecta a terminologiei specifice domeniului Geografia Turismului. 
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• CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, atitudine etică 

faţă de grup, respect faţă de diversitate şi multiculturalitate; acceptarea diversităţii de 

opinie. 

 

 

 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
• Cursurile aferente disciplinei de Geografia Turismului în 

România servesc întregirii imaginii fenomenului turistic cu 

particularizarea pentru România. Se urmareşte cunoaşterea 

etapelor de dezvoltare, pentru ca în comparaţie cu  fenomenul 

turistic european şi global să poată fi apreciat obiectiv 

facându-se abstracţie de perioadele de regres legate de factori 

de natură social-economică sau politică 

7.2 Obiectele specifice • Sunt analizate şi mai ales particularizate categoriile de factori 

care s-au implicat în a sprijini un edificiu care işi va aduce 

contribuţia  la integrarea in  sistemul general european şi ,în 

mod pareticular, a celui turistic.Pentru aceasta studenţii 

anului doi specializarfea Geografia Turismului sunt 

determinati sa  faca cunoştinţă şi apoi  sa intre în contact 

nemijlocit cu componentele ofertei turistice primare atat de 

complexe, aparţinând cadrului natural şi a celui antropic, care 

însă se constituie numai ca premise de dezvoltare, acestea 

urmând ca printr-o amenajare în contextul economiei de piaţă 

să reuşeasca să se adapteze unei pieţe concurenţiale deventă 

din ce în ce mai acerbă. 

• De aceea, unul dintre obiectivele esenţiale ale disciplinei 

constă tocmai în cunoaşterea patrimoniului turistic, a materiei 

prime neprocesate, sau parţial amenajate care se constituie ca 

factor fundamental, fără de care   turismul ca fenomen şi mai 

ales ca activitate economică majoră, nici nu poate fi conceput. 



• Pentru aceasta se realizază o tipologizare şi o analiză 

particularizată la nivel de categorii mari şi subcategorii, 

surprinzându-se aspectele de unicitate, originalitate, 

diversitate. Nu este lipsit de importanţă faptul că civilizaţia şi 

cultura tradiţională rurală  care întruneşte cu deosebire aceste 

trăsături, chiar în context de conservare  a unor caractere 

arhaice se poate reflecta pozitiv, în timp într-o şansă pentru 

sectorul primar-agricultura. 

• Un alt obiectiv  este cel de a surprinde tendinţele  aparent  

aleatoare stimulate de noile orientări, de impactul cu procesul 

de privatizare şi legislaţie, dar mai ales cele legate de 

iniţiativele particular-familiare, mai ales în mediul rural care 

dă consistenţa şi spaţialitate şi aferă noi posibilităţi şi direcţii 

de expansiune. 

• Analiza dezvoltării in timp a bazei materiale şi legatura cu 

infrastructura general aparţinând altor domenii de activitate 

evidenţiază o altă caracteristică a turismului, aceea de ramură 

de sinteză şi cu sprijinire logistică reciprocă. 

• Cunoaşterea amenajărilor turistice, ca şi volum şi 

dimensiune, tipologie şi repartiţie spaţială   reflectă gradul de 

utilizare turistică şi raportarea la intensitatea, caracteristicile, 

regimul şi provenienţa fluxurilor turistice. 

• Toate acestea se vor constitui ca argumente în evidenţierea 

corelaţiei între diversitatea potenţialului şi amenajărilor 

turistice, calitatea serviciilor şi gradul de eficienţa a acestora 

reflectată atăt în volumul cererii, stimulate de  ofertă  a pieţei 

turistice şi mai ales în categoriile de turism ( a tipurilor şi 

formelor de turism practicate şi  practicabile). 

• La nivel regional spaţial sunt surprinse  caracteristici care 

individualizează entităţi ce permit emiterea de prognoze şi 

tendinţe de dezvoltare. 

 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Evoluţia turismului în România (principalele etape şi 

caracteristici)  

Expunerea 

interactivă, 

dezbaterea 

2 ore 

Caracteristicile şi cercetarea de Geografia Turismului. 

Factorii care contribuie la dezvoltarea turismului 

Expunerea, 

prelegerea orală, 

modelarea, 

demonstrația 

2 ore 

Potenţialul turistic natural al reliefului glaciar şi vulcanic Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet, studiul 

de caz, proiecții 

PPT 

2 ore 



Potenţialul turistic al reliefului pe calcare şi conglomerate Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

dezbaterea, 

documentarea pe 

internet 

2 ore 

Văile în chei şi defilee  Expunerea, 

modelarea, 

problematizarea, 

observația 

individuală, 

demonstrația 

2 ore 

Potenţialul climato-turistic  Expunerea, 

analiza unor 

documente de 

urbanism, 

proiecții PPT, 

dezbaterea 

2 ore 

Potenţialul  turistic al apelor Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet, proiecții 

PPT 

2 ore 

Potenţialul turistic biogeografic.Turismul şi protecţia 

mediului  

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet, studiul 

de caz, proiecții 

PPT 

2 ore 

Patrimoniul turistic  antropic.Obiective cu funcţie turistică 

aparţinând epocilor antică şi feudală  

Expunerea, 

dezbaterea 

2 ore 

Obiective turistice cultural-istorice  din epoca moderna şi 

actuală. Civilizaţia şi cultura tradiţională rurală 

Expunerea, 

dialogul, 

dezbaterea 

2 ore 

Amenajarea turistică. Infrastructura specifică Expunerea 

interactivă 

2 ore 

Amenajarea turistică infrastructura generală Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația 

2 ore 

Circulaţia turistică Expunerea, 

dezbaterea 

2 ore 

Tipuri şi forme de turism. Regiuni turistice Expunerea, 

dezbaterea 

2 ore 

 

 

 

Bibliografie  

 

1. Berbecaru, I., Botez, M. (1977), Teoria şi practica amenajării turistice, Edit. Sport-Turism, 

Bucureşti  



2. Cândea, Melinda, Erdeli, G., Simon, Tamara (2001), România. Potenţial turistic şi turism, Edit. 

Univ. Bucureşti  

3. Ciangă, N. (2001, 2002), România. Geografia Turismului (partea întâi), Presa Universitară 

Clujeană, Cluj Napoca  

4. Ciangă, N. (1997), Turismul din Carpaţii Orientali. Studiu de Geografie Umană, Edit. Presa 

Universitară Clujeană, Cluj Napoca  

5. Ciangă, N., Cocean, P. (2001), L'edification du systeme des stations touristiques de la Roumanie, 

Studia Univ. Babeş-Bolyai,  Geographie, Cluj Napoca  

6. Cocean, P. (1997), Geografia turismului românesc, Editura Focul Viu, Cluj Napoca  

7. Cocean, P. (1997), Peşterile României. Potenţial Turistic, Editura Dacia, Cluj Napoca  

8. Gâştescu, P. (1971), Lacurile din România, Edit. Academiei R.S.România, Bucureşti  

9. Glăvan, V. (2000), Turismul în România, Edit. Economică Bucureşti  

10. Olaru, M. (2000), Munţii Banatului. Amenajare şi dezvoltare turistică, Edit. Hestia  

11. Pricajan, A. (1985), Substanţe minerale terapeutice din România, Edit. Stiinţifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti  

12. Ştefănescu, C. (1967), Staţiunile balneare şi climaterice din România, Edit. Meridiane, Bucureşti  

13. Teodoreanu, Elena (1984), Bioclima staţiunilor balneoclimaterice din România, Edit. Sport-

Turism, Bucureşti  

14. xxx  (1984), Geografia României, II, Geografia Umană şi Economică, Edit. Academiei 

R.S.România, Bucureşti  

15. xxx (1975/1980), Atlasul Naţional al R.S. România, Edit. Academiei R.S.România, Bucureşti  

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Prezentarea unui obiectiv geologico- sau morfo-turistic Prezentare de 

proiecte  

4 ore 

Potenţialul turistic al carstului din România Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă, prezentarea 

de proiecte  

4 ore 

Valorificarea zăcămintelor hidrominerale Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă, prezentarea 

de proiecte  

4 ore 

Rezervaţii ale biosferei şi Parcuri Naţionale din 

România 

Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă, prezentarea 

de proiecte  

4 ore 

Obiectivele istorice din perioada antică Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă, prezentarea 

de proiecte  

4 ore 

Obiectivele religioase din evul mediu Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă, prezentarea 

de proiecte  

4 ore 

Infrastructura turistică / Amenajarea turistică din 

România 

Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă, prezentarea 

de proiecte  

4 ore 

   

Bibliografie  

 



1. Berbecaru, I., Botez, M. (1977), Teoria şi practica amenajării turistice, Edit. Sport-Turism, 

Bucureşti  

2. Cândea, Melinda, Erdeli, G., Simon, Tamara (2001), România. Potenţial turistic şi turism, 

Edit. Univ. Bucureşti  

3. Ciangă, N. (2001, 2002), România. Geografia Turismului (partea întâi), Presa Universitară 

Clujeană, Cluj Napoca  

4. Ciangă, N. (1997), Turismul din Carpaţii Orientali. Studiu de Geografie Umană, Edit. Presa 

Universitară Clujeană, Cluj Napoca  

5. Ciangă, N., Cocean, P. (2001), L'edification du systeme des stations touristiques de la 

Roumanie, Studia Univ. Babeş-Bolyai,  Geographie, Cluj Napoca  

6. Cocean, P. (1997), Geografia turismului românesc, Editura Focul Viu, Cluj Napoca  

7. Cocean, P. (1997), Peşterile României. Potenţial Turistic, Editura Dacia, Cluj Napoca  

8. Gâştescu, P. (1971), Lacurile din România, Edit. Academiei R.S.România, Bucureşti  

9. Glăvan, V. (2000), Turismul în România, Edit. Economică Bucureşti  

10. Olaru, M. (2000), Munţii Banatului. Amenajare şi dezvoltare turistică, Edit. Hestia  

11. Pricajan, A. (1985), Substanţe minerale terapeutice din România, Edit. Stiinţifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti  

12. Ştefănescu, C. (1967), Staţiunile balneare şi climaterice din România, Edit. Meridiane, 

Bucureşti  

13. Teodoreanu, Elena (1984), Bioclima staţiunilor balneoclimaterice din România, Edit. Sport-

Turism, Bucureşti  

14. xxx  (1984), Geografia României, II, Geografia Umană şi Economică, Edit. Academiei 

R.S.România, Bucureşti  

15. xxx (1975/1980), Atlasul Naţional al R.S. România, Edit. Academiei R.S.România, Bucureşti  

 

 

 

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 

terminologiei de 

specialitate  

Evaluare scrisă (finală) în 

sesiunea de examene:  

testare sumativă 

75% 



• 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 

25% 

   

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


