
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 Prospectare turistică  

2.2 Titularul activităţilor de curs Șef lucr. dr. Eduard Schuster  
2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Asist. univ. dr. Cioanca Lia-Maria 

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 

Semestrul 

IV 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 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 42
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

Tutoriat 3 

Examinări 3 

Alte activităţi ................................... 
3.7 Total ore studiu individual 84 
3.8 Total ore pe semestru 126 
3.9 Numărul total de credite3 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

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

disciplinelor Geografia generală a turismului, Potențialul turistic al 

reliefului și valorificarea lui, 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 
• Iniţierea studenţilor şi, implicit a viitorilor specialişti, cu 

realităţile unui domeniu geografic în plină expansiune şi dovedit 

cu nimic mai prejos – ca şi complexitate şi venituri generate în 

raport cu alte ramuri economice consacrate – geosfera turistică – 

scop în care se realizează o trecere în revistă a metodelor şi 

tehnicilor de prospectare şi geoinformare turistică, ca şi 

acţiuni premergătoare ale amenajării şi exploatării eficiente 

şi funcţionale a bazelor, obiectivelor şi regiunilor turistice. 

7.2 Obiectele specifice • Deschiderea unor noi orizonturi în abordările teoretice şi  

practice de profil, cunoaşterea principiilor, metodelor şi 

mijloacelor de investigare în teren, de reliefare corectă a 

realităţii turistice prin prisma dezideratelor vizate de 

integrare a fiecărei zone şi regiuni turistice în circuitele 

turistice regionale, naţionale şi internaţionale.  
• Astfel, problemelor legate de prospectarea resurselor 

atractive aparţinând cadrului natural (ale reliefului, 

hidrografice, climatului şi biogeografice), a resurselor 

turistice antropice şi regionale, respectiv ale pietei turistice 

şi ale componentelor operaţionale majore ale acesteia 

(cerere şi ofetă turisică, produs turistic) sunt asociate celor 

de metodologie (principii, tehnici şi metode ale studiilor 

prospective). 

• În final, sunt abordate modalităţile concrete ale organizare 

şi derulare a studiilor previzionale şi a caracteristicile 



geoinformării turistice, respectiv structura activităţii 

promoţionale în turism. 

 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Noţiuni introductive: De ce prospectare şi geoinformare turistică? 

Obiective, principii, metodologie, etape de realizare 
Expunerea 

interactivă, 

dezbaterea 

2 ore  

Prospectarea resurselor atractive ale reliefului Expunerea, 

prelegerea orală, 

modelarea, 

demonstrația 

2 ore  

Prospectarea resurselor turistice hidrografice Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet, studiul 

de caz, proiecții 

PPT 

2 ore  

Prospectarea resurselor turistice ale climatului Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

dezbaterea, 

documentarea pe 

internet 

2 ore  

Prospectarea turistică a resurselor biogeografice Expunerea, 

modelarea, 

problematizarea, 

observația 

individuală, 

demonstrația 

2 ore  

Prospectarea resurselor turistice antropice Expunerea, 

analiza unor 

documente de 

urbanism, 

proiecții PPT, 

dezbaterea 

2 ore  

Prospectarea turistică regională Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet, proiecții 

PPT 

2 ore  

Prospectarea pieţei turistice  

− Rolul prospectării pieţei turistice în profil teritorial 

− Aria de cuprindere a studiilor de prospectare a pieţei turistice 

− Utilitatea prospectării pieţei turismului modern 

− Particularităţile studiului pieţei turistice interne şi externe 

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet, studiul 

4 ore 



− Tipologia studiilor de prospectare a pieţei turistice 

− Organizarea studiului de prospectare a pieţei turistice 

de caz, proiecții 

PPT 
Prospectarea cererii turistice  

− Particularităţile cererii turistice 

− Prospectarea cantitativă a cererii turistice 

− Analiza statistică a circulaţiei turistice (cercetarea directă a 

cererii turistice, cuantificarea cererii turistice) 

− Prospectarea motivaţiei şi a comportamentului 

consumatorului de turism 

− Metode, tehnici şi procedee utilizate în studiile motivaţionale  

asupra cererii turistice 

Expunerea, 

dezbaterea 

2 ore  

Prospectarea consumului turistic  

− Caracteristicile consumului turistic 

− Prospectarea nevoilor de consum turistic şi a 

comportamentului turiştilor 

− Cuantificarea nevoilor de consum şi a consumului turistic 

− Metode de cuantificare a consumului turistic 

Expunerea, 

dialogul, 

dezbaterea 

2 ore  

Prospectarea produsului turistic Expunerea 

interactivă 

2 ore  

Organizarea şi desfăşurarea procesului de previziune în turism  

− Elemente de prognozare a cererii turistice în vederea 

amenajării  unui teritoriu 

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația 

2 ore  
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8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Întocmirea unui studiu de prospectare turistică regională 

(inventarierea, analizarea şi prelucrarea datelor informative 

privind potenţialul atractiv, circulaţia turistică şi eficienţa 

Expunerea, 

explicația, lucrul în 

10 ore  



economică a ramurii în diverse zone de practicare, urmate de 

cuantificarea, ierarhizarea şi stabilirea rangului valoric, 

întocmirea grafului octogonal al valorii atractive a fiecărui 

obiectiv şi areal vizat de studiu şi prefigurarea direcţiei de 

dezvoltare a turismului şi a strategiilor majore de dezvoltare 

echipă, prezentarea 

de proiecte  

Prezentarea de diapozitive şi filme documentare cu conţinut 

turistic 
Expunerea, 

explicația 

4 ore 
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16. Snack, O., Baron, P.,  Neacşu, N. (2001), Economia turismului, Edit. Expert, 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  

Evaluare scrisă (finală) în 

sesiunea de examene:  

testare sumativă 

75% 



• coerenţa logică şi 

forţa 

argumentativă  

• gradul de 

asimilare a 

terminologiei de 

specialitate  

• 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


