
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 Marketing turistic  

2.2 Titularul activităţilor de curs Șef lucr. univ. dr. Raboșapca Irina 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Asist. univ. dr. Lia-Maria Cioanca

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 

Semestrul 

IV 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 28 

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

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

Tutoriat 3 

Examinări 3 

Alte activităţi ................................... 
3.7 Total ore studiu individual 58 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul total de credite3 4 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Cunoştinţele însuşite prin aprofundarea conţinuturilor predate  în cadrul 

disciplinelor Geografia generală a turismului, Drept comercial și legislație 

în turism, Economia turismului și întreprinderii de 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 
 Tablă, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 Tablă, 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 
 Cursul de Marketing în turism are ca obiectiv familiarizarea 

cursanţilor cu problematica, principiile şi instrumentele 

elaborarii unor strategii de marketing pentru o organizatie ce 

presteaza servicii de cazare. Cursul porneste de la premisa ca 

marketingul este necesar în toate etapele unei investiţii de 

succes în turism, de la faza de idee până la cea de evaluare a 

poziţiei castigate pe piaţă 

7.2 Obiectele specifice  o primă parte prezintă succint abordarea conceptuala a 

marketingului; 

 cea de a doua parte este dedicată ideii investiţiei în turism, 

accentuând concepte esentiale pentru întelegerea abordarii de 

marketing: concurenţa, segmentarea pieţei şi  identificarea 

segmentelor ţintă, evaluarea cererii potenţiale, decizia 

privind amplasarea investiţiei, definitivarea ideii în urma 

cercetărilor de piaţă, stabilirea unei politici de preţ şi 

estimarea fezabilităţii investiţiei, promovarea ideii în vederea 

atragerii de finanţare; 

 în cea de a treia parte urmărim investiţia după finalizare, în 

etapa atragerii primilor clienţi, introducând concepte 

specifice politicii de comunicaţii, brandingului şi distribuţiei; 

 în cea de a patra parte analizăm comportamentul de consum 

al turiştilor şi detaliem rolul personalului şi al standardizării 

proceselor în asigurarea satisfacţiei clienţilor; 

 în cea de a cincea parte discutăm relaţia firmei cu concurenţă, 



atât din perspectiva marketing warfare, cat şi din cea a 

colaborării pentru promovarea locului turistic; 

 în fine, cursul se încheie cu o prezentare a instrumentelor de 

marketing ce pot fi folosite în cazul plafonarii sau chiar 

scăderii profiturilor firmei (re-engineering, rebranding, 

intrarea într-un lanţ de francize etc.) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Abordarea conceptuală a marketingului Expunerea 

interactivă, 

dezbaterea 

2 ore  

Ideea unei afaceri hoteliere Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet, studiul 

de caz, proiecții 

PPT 

8 ore  

Atragerea primilor clienţi Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet, studiul 

de caz, proiecții 

PPT 

8 ore  

Asigurarea satisfacţiei clienţilor Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet, studiul 

de caz, proiecții 

PPT 

6 ore 

Raportarea la acţiunile concurenţei Expunerea, 

dezbaterea 
2 ore 

Marketingul şi îmbunătăţirea situaţiei financiare a firmei Expunerea, 

dezbaterea 
2 ore 

   

 

 

 

Bibliografie 

1. Borghesi, A. (1994), Il marketing delle localita turistiche, G. Giappichelli Editore  

2. Cătoiu, I., Teodorescu, N. (2004), Comportamentul consumatorului, Ed. Uranus, București  

3. Cătoiu, I. (coord.) (2002), Cercetări de marketing, Ed. Uranus, București 

4. Cetină, Iuliana (2001), Marketingul competitiv în sectorul serviciilor, Ed. Teora, București  

5. Cocean, P., Dezsi, Șt. (2001), Prospectare şi geoinformare turistica, Ed. Presa Universitară 

Clujeana, Cluj-Napoca  

6. Gherasim, T., Gherasim, D. (1999), Marketing turistic, Ed. Economică, București  

7. Kotler, P., Haider, D., Rein, I. (2001), Marketingul locurilor, Ed. Teora, București  



8. Kotler, P. (1997), Managementul marketingului, Ed. Teora, București  

9. Kotler, P., Armstrong, G. (2004), Principiile marketingului, Ed. Teora, București  

10. Olteanu, V. (2005), Marketingul serviciilor, Ed. Ecomar, București  

11. Pender, L. (1999), Marketing Management for Travel and Tourism, Stanley Thorne 

Publishers  

12. Plăiaş, I. (1997), Comportamentul consumatorului, Ed. Intelcredo, București  

13. Vorzsak, A. et al. (2006), Marketingul serviciilor, Ed. Alma Mater  

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Ideea - estimarea cererii potențiale Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă 

2 ore 

Ideea - promovarea ideii în vederea atragerii de finanțare Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă 

2 ore 

Ideea - distribuţie şi comunicare Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă 

2 ore 

Asigurarea satisfacției clienților - personal şi procese Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă 

2 ore 

Evaluarea satisfacției clienților Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă 

2 ore 

Concurenţa Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă 

2 ore 

Simulare examen  2 ore 

   

Bibliografie 

1. Borghesi, A. (1994), Il marketing delle localita turistiche, G. Giappichelli Editore  

2. Cătoiu, I., Teodorescu, N. (2004), Comportamentul consumatorului, Ed. Uranus, București  

3. Cătoiu, I. (coord.) (2002), Cercetări de marketing, Ed. Uranus, București 

4. Cetină, Iuliana (2001), Marketingul competitiv în sectorul serviciilor, Ed. Teora, București  

5. Cocean, P., Dezsi, Șt. (2001), Prospectare şi geoinformare turistica, Ed. Presa Universitară 

Clujeana, Cluj-Napoca  

6. Gherasim, T., Gherasim, D. (1999), Marketing turistic, Ed. Economică, București  

7. Kotler, P., Haider, D., Rein, I. (2001), Marketingul locurilor, Ed. Teora, București  

8. Kotler, P. (1997), Managementul marketingului, Ed. Teora, București  

9. Kotler, P., Armstrong, G. (2004), Principiile marketingului, Ed. Teora, București  

10. Olteanu, V. (2005), Marketingul serviciilor, Ed. Ecomar, București  

11. Pender, L. (1999), Marketing Management for Travel and Tourism, Stanley Thorne Publishers  

12. Plăiaş, I. (1997), Comportamentul consumatorului, Ed. Intelcredo, București  

13. Vorzsak, A. et al. (2006), Marketingul serviciilor, Ed. Alma Mater  

 

 

 

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  

 aspectele 

atitudinale: 

interesul pentru 

studiu individual 

Evaluare scrisă (finală) în 

sesiunea de examene:  

testare sumativă 

75% 

   

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



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

 


