
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 Turism internațional  

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

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Asist. univ. dr. Cioanca Lia-Maria 

2.4 Anul de 

studiu 

III 2.5 

Semestrul 

6 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 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 3 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum 

 
 Cunoştinţele însuşite prin aprofundarea conţinuturilor predate  în cadrul 

disciplinelor Geografia generală a turismului, Statistică în turism, Geografia 

continentelor. Europa, Cultură și civilizație, Arhitectură 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, videoproiector 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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 C1.3 Aplicarea principiilor, metodelor și tehnicilor de cercetare adecvate scopului 

cercetării, în vederea identificării unor soluții concrete la situații reale. 

 C1.6.Realizarea unui studiu de caz asupra unor procese sau fenomene geografice care să 

evidențieze capacități de analiză, sinteză și originalitate. 

 C2.1 Clasificarea conceptelor și teoriilor de bază legate de analiza și prelucrarea datelor de 

proveniență geografică diferită 

 C3.2 Interpretarea datelor experimentale folosind principii statistice și de prelucrare a 

datelor în scopul realizării de tipologii și sistematizări ale proceselor geografice relevante 

pentru turism 

 C5.1 Citirea activă, folosirea cât mai multor elemente suplimentare celui de predare 

efectivă, folosirea corectă 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 vizează înţelegerea fenomenului turistic în general şi 

a celui internaţional, în special, prin studiul şi înţelegerea 

mecanismelor care îl acţionează 

7.2 Obiectele specifice  studenţii vor lua cunoştinţă de apariţia şi dinamica actuală a 

fenomenului turistic internaţional, indicatorii de cuantificare 

a acestuia, caracteristicile pieţei actuale  

 studenţii vor înţelege mecanismele care conduc la deplasările 

în scop turistic, respectiv a motivaţiilor 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Apariţia turismului internaţional, definiţii şi metodologii de 

cuantificare  

Expunerea 

interactivă, 

dezbaterea 

2 ore  

Indicatori ai turismului  Expunerea, 

prelegerea orală, 

modelarea, 

demonstrația 

2 ore  

Dinamica turismului contemporan. Mobilitate turistică. 

Cerere turistică. Motivaţie turistică. Determinanţi şi 

mecanisme ale circulaţiei turistice internaţionale  

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet, studiul 

2 ore  



de caz, proiecții 

PPT 

Circulaţia turistică internaţională  Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

dezbaterea, 

documentarea pe 

internet 

2 ore  

Fluxurile circulaţiei turistice internaţionale. Bazinul Mării 

Mediterane. Alte regiuni turistice în Europa  

Expunerea, 

modelarea, 

problematizarea, 

observația 

individuală, 

demonstrația 

2 ore  

Caracteristici actuale ale pieţei turistice. Integrarea turistică. 

Rolul statului în turism  

Expunerea, 

analiza unor 

documente de 

urbanism, 

proiecții PPT, 

dezbaterea 

2 ore  

Cererea turistică şi consumul turistic. Oferta turistică şi 

producţia turistică  

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet, proiecții 

PPT 

2 ore  

Piaţa turistică şi comercializarea ofertei pe piaţa turistică. 

Touroperatori. Produsul turistic  

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet, studiul 

de caz, proiecții 

PPT 

2 ore  

Transporturile turistice internaţionale  Expunerea, 

dezbaterea 
2 ore  

Conexiuni macroeconomice în turismul internaţional  Expunerea, 

dialogul, 

dezbaterea 

2 ore  

Turismul internaţional şi forţa de muncă. Modelul francez al 

dezvoltării turismului internaţional  

Expunerea 

interactivă 
2 ore  

Modelul italian şi modelul spaniol al dezvoltării turismului 

internaţional  

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația 

2 ore  

Turismul şi ţările lumii a III-a  Expunerea, 

dezbaterea 
2 ore  

Turismul şi amenajarea teritoriului  Expunerea, 

dezbaterea 
2 ore  

Bibliografie 

1. Cazes, G. (1989), Le tourisme international. Mirage ou strategie, Editura Slatier, Paris  

2. Conrady, R., Buck, M. (ed.), (2011), Trends and Issues in Global Tourism 2011, Springer, 

Heidelberg  



3. Cristureanu,  Cristiana (1992), Economia şi politica turismului internaţional, Editura Abeona, 

Bucureşti  

4. Dann, G. M. S., Liebman Parrinello, Giuli (ed.), (2009), The Sociology of Tourism. European 

Origins and Developments, Emerald, Bingley, Marea Britanie  

5. Duhamel, Ph., Sacareau, Isabelle (1998), Le tourisme dans le monde, Editura Armand Colin, 

Paris  

6. Hoerner, J. M. (1997), Geographie de l’industrie touristique, Editura Ulipses, Paris  

7. Muntele, I., Iaţu, C. (2003), Geografia turismului, concepte, metode şi forme de manifestare 

spaţio-temporală, Editura Sedcom Liberis, Iaşi  

8. Nicoară, L., Puşcaş, Angelica (2002), Regionarea turistică mondială, Editura Presa 

Universitară Clujeană, Cluj-Napoca  

9. Păcurar,  A. (2009), Turism internaţional, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca  

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Fluxuri turistice nord-atlantice şi nord-europene. 

Modele de studiu: Franţa, Marea Britanie, Irlanda, 

Olanda, Belgia, Luxemburg, Suedia, Finlanda, 

Danemarca, Norvegia, Islanda  

Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă, prezentarea 

de proiecte  

2 ore  

Fluxuri turistice alpine. Modele de studiu: Germania, 

Austria, Elveţia, Cehia, Slovacia, România, Bulgaria  

Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă, prezentarea 

de proiecte  

2 ore  

Fluxuri turistice spre bazinul Mării Mediterane. Modele 

de studiu: Spania, Portugalia, Italia, Croaţia, 

Muntenegru, Slovenia, Grecia, Turcia, Israel, Liban, 

Egipt, Tunisia, Maroc  

Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă, prezentarea 

de proiecte  

2 ore  

Fluxuri turistice spre America de Nord. Modele de 

studiu: Canada, SUA,  Mexic  

Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă, prezentarea 

de proiecte  

2 ore  

Fluxuri turistice spre Asia. Modele de studiu: Japonia, 

China, India, Thailanda, Coreea de Sud, Nepal, 

Cambodgia  

Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă, prezentarea 

de proiecte  

2 ore  

Fluxuri turistice spre Africa. Modele de studiu: Kenya, 

Republica Sud-Africană, Namibia  

Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă, prezentarea 

de proiecte  

2 ore  

Fluxuri turistice spre Oceania şi America de Sud. 

Modele de studiu: Australia, Noua Zeelandă, Chile, 

Brazilia, Peru, Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, 

Cuba  

Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă, prezentarea 

de proiecte  

2 ore  

Bibliografie 

1. Cazes, G. (1989), Le tourisme international. Mirage ou strategie, Editura Slatier, Paris  

2. Cristureanu,  Cristiana (1992), Economia şi politica turismului internaţional, Editura Abeona, 

Bucureşti  

3. Duhamel, Ph., Sacareau, Isabelle (1998), Le tourisme dans le monde, Editura Armand Colin, 

Paris  

4. Hoerner, J. M. (1997), Geographie de l’industrie touristique, Editura Ulipses, Paris  

5. Muntele, I., Iaţu, C. (2003), Geografia turismului, concepte, metode şi forme de manifestare 

spaţio-temporală, Editura Sedcom Liberis, Iaşi  



6. Nicoară, L., Puşcaş, Angelica (2002), Regionarea turistică mondială, Editura Presa 

Universitară Clujeană, Cluj-Napoca  

7. Păcurar,  A. (2009), Turism internaţional, Editura Presa Universitară Clujeană, 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 conţinut corect, 

capacitate de sinteză, 

exemplificări corecte 

Examen scris 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


