
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea Facultatea de Geografie 

1.3 Departamentul Dept. De Geografie al Extensiilor, Bistrița 

1.4 Domeniul de studii Managementul firmelor din turism 

1.5 Ciclul de studii1 Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Geografia Turismului 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Management turistic 

2.2 Titularul activităţilor de curs Șef lucr. univ. dr. Andras-Istvan Barta 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Asist. univ. dr. Lia-Maria Cioanca 

2.4 Anul de 

studiu 

2 2.5 

Semestrul 

4 2.6 Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei2 

DS 

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 15 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

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 noţiunilor predate în cadrul 

disciplinelor Economie politică, Economia turismului  şi Planificare 

teritorială, facilitează înţelegerea şi accesibilitatea temelor propuse. 

4.2 de 

competenţe 
 Continuitatea valorificării aplicative a cunoştinţelor dobândite permite o 

parcurgere graduală a capitolelor, în strânsă relaţie cu tematica disciplinelor 

anterior studiate, în vederea dobândirii de competenţe cognitive, metodologice 

şi atitudinale. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 



5.1 de desfăşurare a 

cursului 
 Sală dotată cu calculator/laptop, videoproiector şi software adecvat 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 Sală echipată cu calculatoare, conexiune la Internet, videoproiector  

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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 Cunoaşterea conceptelor, noţiunilor de bază şi teoriilor privind crearea, 

funcţionarea eficientă şi dezvoltarea unei firme;  

 Însuşirea de către student a unui vocabular de specialitate din domeniul 

managementului; 

 Familiarizarea studentului cu cerinţele organizării activităţii într-o firmă de prestaţii 

pentru turism, a eficientizării muncii personalului şi a controlului efectuat de 

manager sau de patronul acesteia; 

 Însuşirea de către student a cerinţelor unei bune relaţii cu clientul din turism, pentru 

valorificarea elementelor de atracţie turistică şi dezvoltarea unei afaceri eficiente; 

 Pregatirea studentului pentru asumarea rigorilor funcţiei de manager sau de patron 

al unei firme din turism cu activitate profitabilă economic, ecologic, cultural şi 

social.  
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 să utilizeze corect noţiunile din domeniul economic, social şi managerial;  

 să perceapă sensul şi conţinutul proceselor şi fenomenelor economice, sociale 

culturale şi ecologice şi să înţeleagă corect corelaţiile corespunzătoare şi utilitatea 

acestora;  

 să se poată angaja într-o firmă prestatoare de servicii pentru turism sau să 

investească în calitate de proprietar al unei astfel de firme; 

 să înţeleagă corect problemele unei activităţi economice, care valorifică elementele 

de atracţie turistică din mediu şi să se implice în protejarea şi dezvoltarea durabilă a 

mediului ambiant. 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Însuşirea de către studenţi a bazei operaţionale necesare pentru 

crearea, funcţionarea eficientă şi dezvoltarea unei firme cu prestaţii 

în domeniul turismului, pentru a putea acţiona în calitate de angajaţi, 

de manageri sau de antreprenori ai unei astfel de firme.  

7.2 Obiectele specifice  Iniţierea studenţilor în problemele specifice alegerii 

amplasamentului, realizării obiectivelor de bază şi organizării 

activităţii unei firme de succes, într-o economie concurenţială. 

 Familiarizarea studenţilor cu specificul problemelor 

managementului unei firme prestatoare de servicii şi a riscurilor unei 

investiţii într-o afacere cu activitate sezonieră. 

 Înţelegerea de către studenţi a avantajelor valorificării eficiente a 

elementelor de atracţie turistică, în condiţiile integrării în mediul de 

afaceri, protejării şi susţinerii mediului natural şi antropic. 

 Formarea abilităţilor de comunicare şi de operaţionalizare a 

cunoştinţelor însuşite prin elaborarea şi susţinerea de proiecte, 

axate pe aprofundarea unor studii de caz prezentate în tematica 

aferentă cursului. 

 Deprinderea şi aprofundarea abilităţilor de comunicare în grupul 

de lucru şi cu comunitatea. 

8. Conţinuturi 



8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Managementul firmei prestatoare de servicii în turism – 

noţiuni introductive 

 conversaţia 

euristică 

 explicaţia 

 

2h 

2. Întreprinderea modernă ca organizaţie şi ca sistem. 

Obiectivele unei firme 

 expunerea 

 problematizarea 

 investigaţia în 

comun 

4h 

3. Constituirea unei firme, planul de afaceri şi riscurile 

întreprinzătorului 

 observaţia 

dirijată 

 investigaţia în 

comun 

 analiza 

comparativă 

4h 

4. Funcţiile managementului şi sistemul global al 

intreprinderii 

 conversaţia 

euristică 

 studiul de caz 

 observaţia 

dirijată 

2h 

5. Capacitatea de prestaţie – amplasare, amenajare şi 

utilizare eficientă 

 conversaţia 

euristică 

 studiul de caz 

 observaţia 

dirijată 

4h 

6. Planificarea strategică şi utilizarea eficientă a resursei 

umane 

 conversaţia 

euristică 

 studiul de caz 

 observaţia 

dirijată 

4h 

7. Organizarea structurală a firmei - semnificaţie şi 

tipologie. Conceperea şi analiza fişei postului 

 expunerea 

 explicaţia 

 studiul de caz 

2h 

8. Activitatea de cazare a turiştilor. Dimensionarea, 

organizarea şi utilizarea eficientă a spaţiilor de cazare 

 lucru în echipă 

 studiul de caz  

 prezentări de 

proiecte: 

dezbateri/ 

analize 

tematice 

2h 

9. Alimentaţia colectivă şi cea comercială. Producţia 

culinară şi servirea consumatorilor – eficienţa activităţii 

 expunerea 

 studiul de caz 

 problematizarea 

2h 

10. Prestaţiile de agrement, transportul şi depozitele  expunerea 

 studiul de caz 

 problematizarea 

 analiza de 

situaţii 

2h 

 

 

 

Bibliografie: 



1. Câmpeanu - Sonea, E., (2012), Managementul firmei prestatoare de servicii în turism, Editura 

RISOPRINT, Cluj-Napoca.  

2. Câmpeanu - Sonea, E., (2006), Management şi marketing în turism: Managementul întreprinderii 

de turism, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 

3. Câmpeanu - Sonea, E.; Sonea, A., (2011), Evoluţia resursei umane în context organizaţional, 

Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca. 

4. Câmpeanu - Sonea, E.; Osoian, C.L., (2004), Managementul resursei umane, Recrutarea, selecţia 

şi dezvoltarea profesională, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 

5. Cristureanu, C., (2004), Economia invizibilului. Tranzacţiile internaţionale cu servicii, Editura 

All Beck, Bucureşti. 

6. Draica, C., (2003), Turismul internaţional. Practici de elaborare şi distribuţie a produsului 

turistic, Editura All Beck, Bucureşti. 

7. Ilieş, L.; Stegerean, R.; Osoian, C.; Lungescu, D., (2005), Managementul firmei, Editura 

RISOPRINT, Cluj-Napoca. 

8. Lazăr, I.; Mortan, M.; Vereş, V.; Lazăr, S.P., (2004), Management general, Editura RISOPRINT, 

Cluj-Napoca. 

9. Lupu, N., (2010), Hotelul – Economie şi management, Editura ALL, Bucureşti.  

10. Mortan, M., (2005), Agroturismul: o alternativă posibilă, Editura DACIA, Cluj-Napoca.  

11. Popa, M.; Lungescu, D.; Salanţă, I., (2013), Management, Editura Presa Universitară Clujeană, 

Cluj-Napoca. 

12. Stegerean, R., (2006), Management în comerţ şi turism,  Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca.   

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Constituirea unei firme. Studiul de fezabilitate şi 

planul de afaceri al firmei 

 expunerea 

 explicaţia 

 problematizarea 

 studiul de caz 

2 h 

2. Politica investiţiei minime. Operaţiunile de leasing – 

alternativa la investiţie 

 expunerea 

 problematizarea 

 studiul de caz 

2h 

3. Managementul prestaţiilor cu capacitate limitată. 

Organizaţia virtuală 

 expunerea 

 problematizarea 

 studiul de caz 

2h 

4. Hotelul – organizarea şi eficienţa activităţii  activităţi practice 

pe grupe 

 observarea 

independentă 

 prezentarea de 

proiecte 

3 h 

5. Restaurantul – producţia culinară şi servirea 

consumatorilor 

 activităţi practice 

pe grupe 

 observarea 

independentă 

 prezentarea de 

proiecte 

3h 

6. Activităţile de agrement – vasul de croazieră  activităţi practice 

pe grupe 

 studiu de caz 

 investigaţia în 

comun 

2h 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 



1. Bordean, O., (2010), Strategii manageriale ale întreprinderilor de turism, Editura 

RISOPRINT, Cluj-Napoca. 

2. Câmpeanu - Sonea, E., (2012), Managementul firmei prestatoare de servicii în turism, 

Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca.  

3. Câmpeanu - Sonea, E., (2006), Management şi marketing în turism: Managementul 

întreprinderii de turism, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 

4. Câmpeanu - Sonea, E.; Sonea, A., (2011), Evoluţia resursei umane în context organizaţional, 

Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca. 

5. Cristureanu, C., (2004), Economia invizibilului. Tranzacţiile internaţionale cu servicii, 

Editura All Beck, Bucureşti. 

6. Draica, C., (2003), Turismul internaţional. Practici de elaborare şi distribuţie a produsului 

turistic, Editura All Beck, Bucureşti. 

7. Ilieş, L.; Bordean, O.; Crişan, E., (2006), Managementul firmei – probleme decizionale şi 

planul de afaceri, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca. 

8. Ilieş, L.; Stegerean, R.; Osoian, C.; Lungescu, D., (2005), Managementul firmei, Editura 

RISOPRINT, Cluj-Napoca. 

9. Lupu, N., (2010), Hotelul – Economie şi management, Editura ALL, Bucureşti.  

10. Mortan, M., (2005), Agroturismul: o alternativă posibilă, Editura DACIA, Cluj-Napoca.  

11. Popa, M.; Lungescu, D.; Salanţă, I., (2013), Management, Editura Presa Universitară 

Clujeană, Cluj-Napoca. 

12. Stegerean, R., (2006), Management în comerţ şi turism,  Editura RISOPRINT, 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 şi 

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;  

 succesiune logică şi 

calitatea argumentelor; 

 gradul de asimilare a 

terminologiei de 

specialitate; 

 rigoare ştiinţifică; 

 aspectele atitudinale: 

interesul pentru studiu 

individual; 

 

Evaluare scrisă (finală) în 

sesiunea de examene:  

testare sumativă 

 

 

 

60% 



10.5 

Seminar/laborator 

 capacitatea de aplicare în 

practică;  

 capacitatea de a opera cu 

cunoştinţele asimilate; 

 criterii ce vizează aspectele 

atitudinale: 

conştiinciozitatea, interesul 

pentru studiu individual. 

Participarea activă la 

seminarii  

Prezentare temă de 

seminar, elaborare şi 

realizare miniproiect de 

cercetare 

 

40% 

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


