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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 Geografia Turismului 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei REGIONARE ŞI REGIUNI TURISTICE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Șef Lucrări Dr. Barta Andras-Istvan 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Lia-Maria Cioanca 

2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 6 
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 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate 30 

Tutoriat - 

Examinări 3 

Alte activităţi ... - 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul total de credite 4 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Cunoştinţele însuşite în cadrul disciplinelor Geografia Generală a Turismului, Geografia 

regională a României, Geografia continentelor. Europa, Geografia turismului în România 

4.2 de competenţe 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a 

cursului 
 Sală de curs dotată cu calculator/laptop şi videoproiector, ecran de proiecție, hartă, 

atlase 

5.2 de desfăşurare a 

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

hartă, atlase 

6. Competenţe specifice acumulate 
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Absolvenţii vor fi capabili să facă diferenţă între diferite conotaţii ale conceptului de regiune, putând interpreta 

procesele şi tendinţele de piaţa turistică globală şi naţională în contextul efectelor asupra formării regiunilor 

turistice. Cunoaşterea unor macro, mezo şi microregiuni turistice la nivel continental, respectiv în cazul 

României la nivel regional şi micro-regional vor putea contura principalele  caracteristici ale unor regiuni 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
Aplicarea în practică turistică a principiilor, metodelor şi mijloacelor 

regionării geografice. Realizarea unei tipologii funcţionale a spaţiului 

turistic, în vederea unei optime organizări şi exploatări. 
7.2 Obiectele specifice 

 

 

Descrierea principalelor regiuni turistice ale României pornind de la criteriul 

tipului de turism practicat. Prezentarea trăsăturilor marilor regiuni turistice 

ale globului, cu relevarea evoluţiei şi specificităţii fiecăreia. 
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Principiile regionării turistice  prelegere orală cu 

secţiuni interactive 

 expunerea combinată cu 

metode activ-

participative  

2 ore 

 

Tipologia regiunilor turistice 

 prelegere orală cu 

secţiuni interactive 

 

4 ore 

Regiunile turistice ale României  expunerea interactivă 

 documentarea pe web 

 

10 ore 

Regiunile turistice ale Globului  prelegere orală cu 

secţiuni interactive 

 documentarea pe web 

 conversaţia euristică  

 

12 ore 

 

Bibliografie 

Ciangă N. (1977), Turismul în Carpaţii Orientali, Presa Univ. Cluj-Napoca. 

Cocean P. (1996), Geografia turismului, Edit. Carro, Bucureşti. 

Cocean P. (1997), Geografia turismului românesc, Edit. Focul Viu, Cluj-Napoca. 

Nicoară L., Pușcaș Angelica (2002) Regionare turistică mondială, Editura Presa Universitară Clujeană, 

Cluj-Napoca. 

Montanari A., Williams A. M. (1995), European Tourism, John Willey and  Sons,  Chichester, New-

York, Brisbane. 
 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Realizarea de hărţi cu principalele regiuni turistice ale 

României 

 prezentări de proiecte: 

dezbateri/ analize 

tematice 

 lucrul în grup organizat  

6 ore 

Realizarea de hărţi cu regiunile turistice mondiale  prezentări de proiecte: 

dezbateri/ analize 

tematice 

 lucrul în grup organizat 

8 ore 

 

Bibliografie 

Ciangă N. (1977), Turismul în Carpaţii Orientali, Presa Univ. Cluj-Napoca. 

Cocean P. (1996), Geografia turismului, Edit. Carro, Bucureşti. 
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Cocean P. (1997), Geografia turismului românesc, Edit. Focul Viu. 

Nicoară L., Pușcaș Angelica (2002) Regionare turistică mondială, Editura Presa Universitară Clujeană, 

Cluj-Napoca. 

UNWTO World Tourism Barometer, www.unwto.org 
 

 

 

9. Coroborarea 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 

 

 

Data completării                   Semnătura titularului de curs                 Semnătura titularului de seminar  

 

 

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

 

Data avizării în departament                                                      Semnătura directorului de departament  

 

 

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

 

 

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 secvenţială (orală) în 

timpul semestrului:  

- expunerea liberă  

- conversaţia de evaluare  

- chestionarea orală 

10% 

Evaluare scrisă (finală) în 

sesiunea de examene:  

- testare sumativă 
50% 

Participarea activă la cursuri 

5% 

10.5 Seminar/ 

laborator 
 capacitatea de înţelegere şi 

aplicare corectă a 

metodelor statistice  

 criterii ce vizează 

aspectele atitudinale: 

conştiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

individual 

Prezentare temă de seminar, 

rezolvarea temelor de acasă 25% 

Participarea activă la seminarii 

 

10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cunoaşterea principalelor metode de prospectare turistică şi folosirea adecvată ale acestora (analiză secundară, analiză 

primară: metode calitative şi cantitative) competenţe de bază în analiză statistică. 

01.09.2020

07.09.2020


