
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 ARHITECTURA ÎN TURISM 

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

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Șef de lucrări dr. Ioan Bâca 

2.4 Anul de 

studiu 
III 2.5 

Semestrul 
V 2.6 Tipul de 

evaluare 
C 2.7 Regimul 

disciplinei 
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 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 

 
 Cunoştinţele însuşite prin aprofundarea conţinuturilor predate în liceu, în 

cadrul disciplinelor Geografia generală a turismului și Cultură și civilizație 

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 tabla, mijloace vizuale  (videoproiector, transparente, 

filme, CD, documente de urbanism, atlase de arhitectură) și 



conexiune la internet. 

 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 Sală dotată cu tabla, mijloace vizuale  (videoproiector, transparente, 

filme, CD, documente de urbanism, atlase de arhitectură) și 

conexiune la internet. 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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 Identificarea valorilor de patrimoniu natural şi construit; 

 Identificarea potenţialului turistic al zonelor urbane şi rurale; 

 Abilități în analizarea și rezolvarea unor probleme de urbanism; 

 Însuşirea elementelor de management în activitatea turistică; 

 Identificarea problemelor legate de arhitectura turistică și impactul său asupra peisajului 

local; 

 Deprinderi în elaborarea unor strategii de dezvoltare sub aspect urbanistic și arhitectural a 

zonelor rurale și urbane. 
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  Abordarea integrată a cunoștințelor de arhitectură şi aprofundarea  procedeelor de 

cercetare geografică operaţională interdisciplinară. 

  Cunoaşterea metodelor de lucru folosite în analiza creațiilor arhitecturale, 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 
 Însuşirea noţiunilor generale despre arhitectură, evoluţia 

istorică şi stilurile arhitecturale. 

7.2 Obiectele specifice  Însuşirea programelor de arhitectură în turism, cunoaşterea 

relaţiilor de interdependenţă dintre turism - urbanism şi 

amenajarea teritoriului. 

 Identificarea elementelor specifice principalelor stiluri 

arhitecturale. 

 Stabilirea relațiilor dintre creațiile arhitecturale și 

caracteristicile mediului social-istoric și natural  

 Însușirea cunoștințelor necesare formării unor deprinderi în 

abordarea peoblemelor de urbanism și arhitectură în turism 

 

 

 

 

 



8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Ce este arhitectura 

 

Expunerea 

interactivă, 

dezbaterea 

2 

Istoria arhitecturii - stilurile arhitecturale 

 

Expunerea, 

prelegerea orală, 

modelarea, 

demonstrația 

2 

Creaţii arhitecturale reprezentative 

 

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet, studiul 

de caz, proiecții 

PPT 

2 

Arhitectura contemporană 

 

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

dezbaterea, 

documentarea pe 

internet 

2 

Arhitectura spaţiului rural 

 

Expunerea, 

modelarea, 

problematizarea, 

observația 

individuală, 

demonstrația 

2 

Urbanismul, amenajarea teritoriului şi turismul 

 

Expunerea, 

analiza unor 

documente de 

urbanism, 

proiecții PPT, 

dezbaterea 

2 

Programe de arhitectură în turism 

 

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet, proiecții 

PPT 

2 

Structuri de primire turistice 

 

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet, studiul 

de caz, proiecții 

PPT 

2 

Strategii pentru valorificarea patrimoniului turistic rural şi de 

dezvoltare a agroturismului 

Expunerea, 

dezbaterea 

2 

Zone prioritare pentru dezvoltarea turismului – analiza 

teritorială 

Expunerea, 

dialogul, 

2 



 dezbaterea 

Turismul rural 

 

Expunerea 

interactivă 

2 

Gestiunea teritoriului şi turismul 

 

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația 

2 

Zone naturale şi construite protejate 

 

Expunerea, 

dezbaterea 

2 

Legislaţia în domeniul de interferenţă arhitectură şi turism Expunerea, 

dezbaterea 

2 

 

 

 

Bibliografie 

 
1. Butura, Valer – Străvechi mărturii de civilizaţie românească, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,  

Bucureşti, 1989 

2. Stoica, Georgeta şi Petrescu, Paul - Dicţionar de artă populară românească, Ed. Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti, 1985 

3. Petrescu, Paul - Creaţia plastică românească, Ed Meridiane, 1976 

4. Busagli, Marco - Să înţelegem arhitectura, Ed. Enciclopedia RAO, 2005 

5. Lăzărescu, Cezar - Construcţii hoteliere, Ed Tehnică, Bucureşti 

6. Trişcu, Aurelian - Arhitectura – obiectiv şi cadru pentru turism, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1976 

7. Grand Larousse Encyclopedique, \Paris, 1964 

8. Candilis,Georges - Recherches sur l’architecture de loisir, Ed. Eiroles, Paris, 1973 

9. Labasse, Jean - Mediul natural şi Geografia voluntară, în Revista 2000, Paris, 4/09/1967 

10. Gordecky Louise – Architecture gotique, Ed. Berger – Levrault, Paris 

11. Helenic Ministry of Culture  - Military architecure networks, Athens, 2002 

12. Lowdon, John – Early Christian & Byzantine Art, Ed. Art and \Ideas 

13. Tiplac, Ioan Marian – Fortified Churches of Transylvanyan Saxons, Ed Mediaprint 

14. Drăguţ, Vasile – Dicţionar Enciclopedic de artă medievală românească, Ed. Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti, 1976 

 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Arhitectura – Istorie şi evoluţie Expunerea 

interactivă, 

observația 

individuală, 

documentarea pe 

internet, dezbaterea 

2 

Domeniul de interferenţă arhitectură – turism   Expunerea, 

problematizarea, 

dezbaterea studiul de 

caz 

2 

Valorificarea patrimoniului istoric în turism Expunerea 

interactivă, studiul 

de caz, analiza 

comparativă, 

dezbaterea 

2 

Programe de arhitectură în turism (1) Expunerea, 

observația 

individuală și 

2 



dirijată, modelarea, 

studiul de caz, 

documentarea pe 

internet 

Programe de arhitectură în turism (2) Expunerea, 

observația 

individuală și 

dirijată, modelarea, 

studiul de caz, 

documentarea pe 

internet 

2 

Programe de arhitectură în turism (3) Expunerea, 

observația 

individuală și 

dirijată, modelarea, 

studiul de caz, 

documentarea pe 

internet 

2 

Studiu de caz – aplicarea noţiunilor de legislaţie din 

domeniu 

Expunerea, 

observația, analiza 

unor documente 

legislative, 

dezbaterea  

2 

   

Bibliografie 

 

Bâca, I., (2011), Arhitectura în turism-note de curs, Facultatea de Geografia Turismului, Bistrița 

Buliga, Mihaela, Panțiru, B., (2005), Istoria artelor și arhitecturii-manual pentru liceele 

vocaționale, clasele IX-X, Grupul Editorial Art, București 

Vais, Gh., (1998), Programe de arhitectură, Univ. Tehnică din Cluj-Napoca 

 

 

 

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  

Evaluare finală 70% 



 coerenţa logică şi 

forţa 

argumentativă  

 gradul de 

asimilare a 

terminologiei de 

specialitate,   

 

 aspectele 

atitudinale: 

interesul pentru 

studiu 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. 

 

Proiect 20% 

Criterii ce vizează 

aspectele atitudinale: 

conștiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

individual 

Participare activă la seminarii 5% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Identificarea principalelor stiluri arhitecturale și a elementelor specifice construcțiilor 

turistice 

 Cunoașterea programelor de arhitectură 

 Însușirea legislației în domeniul arhitecturii pentru 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


