
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/Extensia 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 METODOLOGIA CERCETĂRII  ÎN GEOGR. TURISMULUI 

2.2 Titularul activităţilor de curs Șef Lucrări dr. Schuster Eduard 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Asist. univ. dr. Cioanca Lia-Maria 

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 

Semestrul 

3 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 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 28

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

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

Tutoriat 2 

Examinări 2 

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

3.7 Total ore studiu individual 56 
3.8 Total ore pe semestru 98 
3.9 Numărul total de credite 4 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Cunoştinţele însuşite prin aprofundarea conţinuturilor predate  în cadrul 

disciplinelor Geografia generală a turismului și Geografia regională a 

Romîniei 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 și videoproiector, ecran proiecție, hartă 

5.2 de desfăşurare a 

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

cartografiere digitală (ArcView, ArcGis) 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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• Capacitatea de a utiliza corect terminologia de specialitate (metode, principii, mijloace); 

• Capacitatea de  a elabora eseuri și lucrari în domeniul geografiei turismului. 
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• Abordarea integrată a cunoștințelor de metodică şi aprofundarea  procedeelor de cercetare 

geografică operaţională interdisciplinară. 

•  Cunoaşterea metodelor de cercetare, 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 
• Formarea deprinderilor de cercetare a fenomenelor 

geografice 

7.2 Obiectele specifice • Familiarizarea studenţilor de la specializarea Geografia 

Turismului cu un obligatoriu vocabular de gen. 

• Iniţierea în activitatea de cercetare prin prezentarea unor 

tehnici de analiză, diagnoză,  evaluare şi prognoză: 

• Dezvoltarea capacităţii de identificare şi explicare a 

principalelor atribute ale regiunilor turistice atât din România cât 

şi de pe Glob: 

• Prezentarea unor modele conceptuele de natura 

cartografică, matematică şi strategii şi planuri de dezvoltare 

turistică regionala. 

• Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a modului de analiză 

a aspectelor critice pe plan regional şi local, precum şi a unor 

strategii de dezvoltare durabilă  

• Familiarizarea cu modalităţi eficiente de management al 

resurselor regionale  

 

 



 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Notiuni introductive  - Specificul metodologiei geografice Expunerea, 

problematizarea, 

demonstrația, 

explicația 

4 

Principii si metode – definire, clasificare Expunerea, 

conversația 

euristică, 

dezbaterea 

4 

Principii cu aplicabilitate in Geografia Turismului;  

- Principiul extesiunii spatiale 

- Principiul istoric sau cronologic 

- Principiul integrarii geografice 

- Principiul cauzalitatii 

- Principiul comparatiei 

- Principiul divizarii 

- Principiul scarii de proportie 

- Principiul structuralitatii 

- Principiul conexiunii 

- Principiul ecologic   

Expunerea 

interactivă, 

studiul de caz, 

demonstrația, 

problematizarea, 

lucrul pe grupe, 

observația 

independentă 

6 

Metode de cercetare: 

- metode comune altor stiinte (inductiva, deductiva, 

observatiei, analizei, sintezei) 

- metode specifice altor ramuri ale geografiei: cartografia, 

GIS, choremica) 

metode specifice geografiei turismului (regionarii)    

Expunerea, 

conversația 

euristică, studiul 

de caz, 

demonstrația, 

explicația, 

observația 

independentă, 

utilizarea 

softurilor de 

cartografie 

6 

Etapele cercetarii geografice ; 

-etapa de acumulare 

-etape de analiza 

-etapa deliberativa 

Expunerea, 

studiul de caz, 

demonstrația, 

dezbaterea, lucrul 

pe grupe 

6 

Metodologia studierii fenomenului turistic international Expunerea, 

conversația 

euristică, 

dezbaterea 

2 

 

Bibliografie 

 

1. Benedek J. (2004), Amenajarea teritoriului şi dezvoltarea regională, Edit. Presa Universitară 

Clujeană, Cluj-Napoca.  



2. Cocean P. (2002), Geografie Regională. Evoluţie, concepte, metodologie, Edit. Presa Universitară 

Clujeană, Cluj-Napoca. 

3. Cocean P. (coord.), (2004), Planul de amenajare a teritoriului Regiunii de Nord-Vest (PATR), 

Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 

4. Cocean P., Filip S. (2008), Geografia Regională a României, Edit. Presa Universitară Clujeană, 

Cluj-Napoca. 

5. Cocean, P., Ilovan, Oana-Ramona (2005), Trăsăturile spaţiului mental năsăudean, în Studia 

UBB, Geographia, nr. 2, pp. 1-14 (14 p.), Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 

6. Coteţ P; (1976),  Principii , metode şi tehnici moderne de lucru în Geografie, Edit. Didactica si 

Pedagogica, Bucuresti 

7. Donisă I.(1977)  Bazele teoretice si metodologice ale Geografiei. Edit. Didactica si Pedagogica, 

Bucuresti; 

8. Ilinca N. (2000) Didactica Geografică, Edit. Corint, Bucuresti 

9. Morariu T. Velcea V. (1971) Principii şi metode de cercetare în Geografia Fizică, Edit. Academia 

R.S.R., Bucureşti 

10. Neguţ S.  Tendinte in Geografia economica si umana mondiala, Volumul VI –in ajutorul 

profesorului de Geografie, pag 20 -25, Bucuresti; 

11. Popovici I. Manescu L. (1973) Bazele teoretice si metodologice ale geografiei , partea a doua , 

Universitatea Bucuresti; 

12. Sandru I  (1978) Geografia Ecomomică , obiect,  metodă şi istorie, Iaşi;. 

13. ttp://ec.europa.eu/regional_policy/ 

14. www.mdpl.ro 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Evaluarea potentialului turistic prin metoda bonitarii Expunerea, 

demonstrația, 

modelarea, lucrul pe 

grupe 

2 

Modalitati de realizare a unor harti tematice, turistice Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

proiecții PPT, lucrul 

pe grupe 

4 

Infrastructura cailor de comunicatie- matricea 

drumurilor europene si orientarea principalelor fluxuri 

turistice 

Expunerea, proiecții 

PPT, dezbaterea, 

observația 

independentă 

2 

Consideratii privind baza de cazare din judetul Bistrita- 

Nasaud 

Expunerea, 

conversația euristică, 

observația 

individuală, studiul 

de caz, proiecții PPT 

2 

Principalele tari emitente de turisti Expunerea, proiecții 

PPT, dezbaterea 

2 

Colocviu – dezbatere , concluzii Dezbaterea 2 

   

Bibliografie 

Cocean, P., et al., (2011), Județul Bistrița-Năsăud, Colecția Județele României, Ed. Academiei 

Române 

Grigore , M., (1979), Reprezentarea grafică şi cartografică a formelor de relief, Ed. Academiei 

RSR, Bucureşti 



Irimuş, I.A., (1997), Cartografiere geomorfologică, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, 

Facultatea de Geografie, Catedra de Geografie Fizică  şi Mediu Înconjurător 

Nicoară, L., Puşcaş, Angelica, (2007), Regionare şi regiuni turistice, ediţia II, Ed. Silvania, Zalău 

Păcurar, Al., (2009), Turism internaţional, Ed. Presa Universitară Clujeană 

Vlăsceanu, Gh., Negoescu, B., (2004), Geografia transporturilor, Meteor Press, București  

 

 

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 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. 

Participare activă la cursuri 5% 

10.5 

Seminar/laborator 

Abilități 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 

Participare activă la seminarii 5% 

10.6 Standard minim de performanţă 



• Cunoașterea metodelor și principiilor utilizate în cercetarea geografică 

• Deprinderi în prelucrarea materialului bibliografic și în realizarea fișelor bibliografice 

 

Data completării                Semnătura titularului de curs                Semnătura titularului de seminar 

 

 

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

 

Data avizării în departament                                                          Semnătura şefului de departament 

 

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

 

01.09.2020

07.09.2020


