
FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea / Departamentul Geografie 

1.3 Catedra Departamentul de Geografie al Extensiilor/Extensia Bistrița 

1.4 Domeniul de studii Geografie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Geografia turismului 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Turismul și mediul înconjurător 

2.2 Titularul activităților de curs Șef Lucrări Dr. Barta Andras-Istvan 
2.3 Titularul activităților de seminar Asist. univ. dr. Lia-Maria Cioanca

Șef Lucrări Dr. Barta Andras-Istvan 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 3 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DC 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților 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 învățământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 25 

Tutoriat 4 

Examinări 4 

Alte activități. .................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3. 10 Numărul de credite 4 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Ecoturism și dezvoltare durabilă 

4.2 de competențe Continuitatea valorificării aplicative a cunoştinţelor dobândite permite o parcurgere graduală a 

capitolelor, în strânsă relaţie cu tematica disciplinelor anterior studiate. 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfășurare 

a cursului 
sală dotată cu videoproiector, calculator, ecran de proiecție, hartă 

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorulu
i 

sală dotată cu videoproiector, calculator, ecran de proiecție, hartă 

6. Competențele specifice acumulate 
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1. Definirea şi descrierea principalelor noţiuni, legităţi, procese şi fenomene geografice, explicarea 

genezei şi evoluţiei lor, evaluarea consecinţelor pe care le au asupra sistemelor geografice naturale și 

antropice. 

2. Prelucrarea datelor obținute în cadrul unor cercetări teoretice şi analiza rezultatelor. 

3. Folosirea TIC pentru prelucrarea informațiilor și analiza lor. 
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1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor 

codului de etică profesională. 

2. 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 (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Dobândirea capacității de a prezenta, investiga, explica şi descrie elemente, 

procese şi fenomene ale componentelor de mediu  și efectele acestora 

asupra programelor turistice sau invers  

7.2 Obiectivele specifice - aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare fundamentale 

din domeniul de studiu, pentru formularea de proiecte şi demersuri 

profesionale 

- capacitatea de sintetizare şi interpretare a unui set de informaţii, de 

rezolvare a unor probleme de bază şi evaluare a concluziilor posibile 

- analiza independentă a efectelor asupra componentelor de mediu a 

activităților turistice și capacitatea de a comunica asupra importanței 

acestora 

  
 

8. Conținuturi  
 

8. 1 Curs 
 

Metode de 

predare 

 
Observații 

Istoria ocrotirii mediului, locul geografiei mediului în sistemul disciplinelor. Sisteme 

environmentale: caracteristici. 

Expunerea  2 ore 

Ciclurile meteriilor în natură: apa, carbonul, azotul, oxigenul Expunerea, 

exemplificarea 

argumentarea 

 

2 ore 

Relaţia dintre om şi natură de la apariţie până în prezent, cu un accent deosebit pe 

secolul 20. Cronologia celor mai însemnate probleme de mediu 

Expunerea, 

argumentarea 

dialogul 

2 ore 

Relaţia şi sarcinile disciplinelor: geografia mediului, ocrotirea naturii, economia 

mediului,  

Expunerea, 

argumentarea 

dialogul 

2 ore 

Dezvoltarea numerică a societăţii umane şi probleme de mediu cauzate de acesta. 

Ecological footprint. 

Expunerea, 

argumentarea 

dialogul 

2 ore 

Modelele globale Meadows, probleme tipice procesului de urbanizare Exemplificarea 

Expunerea, 

argumentarea 

dialogul 

2 ore 

Efectele environmentale ale producţiei (minerit, siderurgie, prelucrare materiale) Expunerea 

Exemplificarea 

Argumentarea 

dialogul 

2 ore 

Problema legată de arderea surselor de energie fosile. Energia verde. Soluţii de la 

global la local. Cazări și activități ce folosesc energia regenerabilă. 

Expunerea 

Exemplificarea 

Argumentarea 

2 ore 

Problemele de mediu ale agriculturii. Agricultura intensivă versus cea tradiţională. 

Pesticide, îngrăşăminte, eroziunea solului, irigaţii. 

Expunerea 

Exemplificarea 

Argumentarea 

2 ore 

Efectele turismului şi a petrecerii timpului liber Expunerea 

Exemplificarea 

Argumentarea 

 

2 ore 

Poluarea elementelor mediului. Limite admisibile Expunerea 

Exemplificarea 

Argumentarea 

 

2 ore 

Deşeurile. Probleme globale, soluţii locale. Realitatea din ţară versus ierarhia 

priorităţilor de gestionare a deşeurilor. Exportul deşeurilor. Gestionarea deșeurilor în 

unitățile de cazare și obiective de interes turistic. 

Expunerea 

Exemplificarea 

Argumentarea 

dialogul 

2 ore 

Probleme globale: rarefierea stratului de ozon, încălzirea globală. Efecte şi cauze. 

Soluţii de combatere a efectelor de seră în unitățile de cazare și programele turistice 

Expunerea 

Exemplificarea 

Argumentarea 

dialogul 

2 ore 

Probleme globale: deşertificare, despăduriri, eroziunea solului, degradarea 

biodiversităţii și efectele acestora asupra programelor și obiectivelor turistice 

Expunerea 

Exemplificarea 

Argumentarea 

dialogul 

2 ore 



  
 

Bibliografie 

1. Barta A.I. (2011) Turismul și Mediul Înconjurător, caiet de lucrări practice, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-

Napoca. 

2. Barnea M., Papadopol C. (1975), Poluarea şi protecţia mediului, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti. 
3. Bălteanu, D., Şerban M. (2005), Modificările globale ale mediului, Edit. Coresi, Bucureşti. 

4. Bleahu, M. (1987), Turismul şi protecţia peisajului, Ocrotirea naturii şi a mediului înconjurător , Nr. 1, Ed. Academiei 

R.S. România, Bucureşti. 

5. Bran, F., Istrate, I. (1995), Turismul ecologic, Tribuna economică, Nr.23-54, Bucureşti. 

6. Ciulache şi Nicoleta I. (1992), Fenomene geografice de risc, Editura Ştiinţifică, Bucureşti. 

7. Cocean, P., Barta, A.I. (2006), The Touristic Risks în Someşul Mare Hills, în „Rural Tourism and Sustainabler 

Development”, Editura Universităţii din Oradea, Oradea. 

8. Dezsi, Şt., Ciangă, N., Rotar, G. (2002), Consideraţii privind impactul turismului asupra mediului înconjurător şi 

riscurile induse de activităţile turistice, în Vol. I, Riscuri şi Catastrofe, Editor Victor Sorcovschi, Ed. Casa Cărţii de 

Ştiinţă Cluj-Napoca. 

9. Marin, I., et al. (2002), Gestiunea durabilă a peisajelor geografice prin organizare şi amenajare regională, Editura Ars 

Docendi, Bucureşti. 

10. Radiţă A., Bălteanu D. (2000),  Hazarde naturale şi antropogene, Editura Corint, Bucureşti. 

 

 

 

 

8. 2 Seminar/laborator Metode de 

predare 

Observații 

Societatea de consum şi divergenţele ei cu mediul înconjurător. Expunerea 

Argumentarea 

dialogul 

1 oră 

Probleme specifice ale gospodăriilor, deşeurile casnice, apele uzate casnice, metode de 

epurare municipale şi casnice. 

Dialogul 

Argumentarea 

Analiză 

individuală 

1 oră 

Liniile de reciclare ale diferitelor materiale. Diferenţe dintre teorie şi realitate. Expunerea 

Dialogul 

Analiza hărții 

1 oră 

Ciclul de energie al unei unități de cazare. Soluții de energie regenerabilă Lucru în grup 

Dialog 

argumentare 

1 oră 

Gestionarea apei într-o unitate de cazare. Soluții de refolosire și  

  

Dialog 

Argumentare 

Analiză 

individuală 

1 oră 

Vizită la rampa de deşeuri de la Tărpiu. Dezbatere asupra celor văzute. Dialog 

Argumentare 

Analiză 

individuală 

1 oră 

Poluatori casnici într-o gospodărie, o pensiune și un hotel Argumentare 

Analiză 

individuală 

1 oră 

Criteriile eco pentru cazări și programe turistice: etichetarea ecologică Argumentare 

Analiză 

individuală 

1 oră 

Invitat firmă privată cu profil de staţii de epurare mici şi mijlocii. Metode alternative de 

epurare: o soluţie viabilă pentru ruralul românesc? 

Dialog 

Argumentare 

Analiză 

individuală 

1 oră 

Dezbatere în grupuri pe tema urban vs. rural, pe tema centralizat vs. local.  Modelul unei 

gospodării verzi.  

Dialog 

Argumentare 

Analiză 

individuală 

1 oră 

Probleme actuale de mediu globale: deșertificarea și efectele asupra turismului Dialog 

Argumentare 

Analiză 

individuală 

1 oră 

Probleme actuale de mediu globale: încălzirea globală și efectele asupra turismului Dialog 

Argumentare 

Analiză 

individuală 

1 oră 

Probleme actuale de mediu globale: poluarea fonică și efectele turismului în masă Dialog 

Argumentare 

 

1 oră 

Ciclul de viață al unui obiectiv turistic: soluții pentru diminuarea efectelor turismului în 

masă și a degradării 

Analiză 

individuală 

expunere 

1 oră 



 
Bibliografie 

1. Barta A.I. (2011) Turismul și Mediul Înconjurător, caiet de lucrări practice, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-

Napoca. 

2. Barnea M., Papadopol C. (1975), Poluarea şi protecţia mediului, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti. 
3. Bălteanu, D., Şerban M. (2005), Modificările globale ale mediului, Edit. Coresi, Bucureşti. 

 
 
 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociaiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 Din analiza opiniilor formulate de angajatori privind atributele preferenţiale ale formaţiei de specialişti a rezultat 

un grad ridicat de apreciere a profesionalismului acestora, ceea Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se 

face în alte centre universitare din ţară și din străinătate.  

 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 
 Corectitudinea şi însuşirea 

cunoştinţelor 

 capacitatea de a opera cu 

cunoştinţele noi asimilate 

examen 60 % 

   
 

10.5 Seminar/laborator 
Cunoașterea metodelor de 

investigare, analiză și cartare 

Activitate la seminar 40 % 

   

10.6 Standard minim de performanță 

50%+1 punct din punctajul posibil maxim 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 

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

Data avizării în catedră   Semnătura șefului 

catedrei............................................. 

01.09.2020

07.09.2020


