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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, 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 Infrastructuri de comunicație în turism 
2.2 Titularul activităţilor de curs Șef Lucrări dr. Schuster Eduard 

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

2.4 Anul de studiu III 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 30 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate 20 

Tutoriat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi ... - 

3.7 Total ore studiu individual 83  

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul total de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum 

 
• Cunoştinţele însuşite prin aprofundarea conţinuturilor predate în cadrul disciplinelor 

Geografia Generală a Turismului, Geografia continentelor.Europa 

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 

5.2 de desfăşurare a 

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

atlase 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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După parcurgerea cursului şi a laboratoarelor studenţii vor avea o viziune nouă asupra sistemelor de 

transport şi comunicaţii, înţelegând abordările specifice în ceea ce priveşte dezvoltarea şi menţinerea în 

funcţionalitate a acestor sisteme. Totodată vor fi capabili să înţeleagă şi aspectul cantitativ şi algoritmic 

în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a sistemelor de transporturi şi comunicaţii în cadrul turismului și 

al activităților turistice.   
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Capacitatea interpretării  unor obiective turistice, unor oraşe, staţiuni, regiuni turistice, selectând elementele lor 

definitorii, pe care să le prezinte turiştilor. 

Recunoaşterea identităţii culturale a regiunilor europene, promovarea patrimoniului cultural al uniunii. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Cursul completat cu laboratoarele urmăreşte două mari obiective. Pe de o parte oferă 

studenţilor cunoştinţele necesare cu privire la aspectele teoretice şi practice legate de 

cunoaşterea unuia dintre domeniile care asigură iniţierea şi derularea uneia dintre 

componentele indispensabile realizării unui act turistic complex şi complet: deplasarea 

persoanelor sau a bunurilor dinspre localitatea de reşedinţă înspre cea destinaţia turistică. În 

acest sens sunt prezentate atât modalităţile de transport utilizabile cât şi evaluarea cantitativă 

a acestora din punct de vedere al eficienţei temporale şi economice.  Pe de altă parte se 

încearcă familiarizarea studenţilor cu mijloacele de comunicaţii utilizate atât în turism cât 

şi în alte domenii de activitate utilizând o abordare sistemică a acestor modalităţi prezentând 

conceptele care stau la baza funcţionalităţii lor precum şi a utilizabilităţii acestora. 

7.2 Obiectele specifice 

 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Introducere, Tipuri de infrastructuri • prelegere orală cu 

secţiuni interactive 

• expunerea combinată cu 

metode activ-

participative  

2 ore 

Transportul şi turismul; Modalităţi de transport • prelegere orală cu 

secţiuni interactive 

• metode didactice activ-

participative  

4 ore 

Structura spaţială a transportului • expunerea interactivă 

• problematizarea  

• modelarea  

2 ore 

Terminali de transport • prelegere orală cu 

secţiuni interactive 

• conversaţia euristică  

2 ore 

Transportul internaţional • expunerea interactivă  

• documentarea pe web 

• observarea sistematică şi 

independentă 

 

2 ore 

Transportul urban • expunerea interactivă 

• metode didactice activ-

participative 

• lucrul în grup organizat 

• exemplificarea 

2 ore 

Medii de transmisii electronice • prelegere orală cu 

secţiuni interactive 

• exemplificarea 

2 ore 

Sistemul telefonic • prelegere orală cu 

secţiuni interactive 

• lucrul în grup organizat 

• exemplificarea 

2 ore 

Sistemul radio şi sistemul de televiziune • prelegere orală cu 

secţiuni interactive 

• conversaţia euristică 

4 ore 
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• explicaţia 

• exemplificarea 

Sateliţi de comunicaţii • prelegere orală cu 

secţiuni interactive 

• dezbaterea 

• conversaţia euristică 

2 ore 

Reţele de calculatoare şi Internetul • metode didactice activ-

participative 

• problematizarea 

• expunerea interactivă  

4 ore 

 

Bibliografie 

[1] Jamsa K., Cope K. (1998), Programarea aplicaţiilor Internet, Editura ALL 

[2] Mateescu G.D., Moraru P.F. (2001), Informatică, Niculescu 

[3] Rodrigue J.P. (2006), The Geography of Transportation Systems, New York, Routledge 

[4] Tanenbaum A.S. (1997), Reţele de calculatoare, Computer Press Agora 

[5] *** (1995), The Encyclopedia of Science in Action, McMillan Reference Books 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Teoria grafurilor. Tipuri de grafuri. Modalităţi de reprezentare a 

grafurilor 
• conversaţia euristică 

• explicaţia 
2 ore 

Indicatori de caracterizare. Grafuri Euleriene şi Hamiltoniene
  

• problematizarea 

• conversaţia euristică 

• explicaţia 

2 ore 

Parcurgerea grafurilor. Grafuri conexe. • conversaţia euristică 

• explicaţia 
2 ore 

Arbori. Arbori binari. Reprezentarea arborilor. • conversaţia euristică 

• explicaţia 
2 ore 

Parcurgerea arborilor. Indicatori de performanţă. • explicaţia 

• dezbaterea 
2 ore 

Coeficientul Gini. Programare lineară. 
 

• explicaţia 

• dezbaterea 
4 ore 

Modelul gravitaţional. Modelul Lowry. • explicaţia 

• dezbaterea 
4 ore 

 

Bibliografie 

[1] Jamsa K., Cope K. (1998), Programarea aplicaţiilor Internet, Editura ALL 

[2] Mateescu G.D., Moraru P.F. (2001), Informatică, Niculescu 

[3] Rodrigue J.P. (2006), The Geography of Transportation Systems, New York, Routledge 

[4] Tanenbaum A.S. (1997), Reţele de calculatoare, Computer Press Agora 

[5] *** (1995), The Encyclopedia of Science in Action, McMillan Reference Books 

[6] Hoyle B.S., Knowles, R. (editors) (1998), Modern Transport Geography, 2nd Edition, John Wiley and Sons. 

[7] Lumsdon L. (2003), Progress in Tourism and Transport Research, Pergamon. 

[8] Peterson L., Davie B.S. (2001), Reţele de calculatoare, o abordare sistemică, Morgan Kaufmann 

[9] Pop Gr. (1984), România. Geografia circulaţiei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.   
 

 

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.  

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 
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Data completării                   Semnătura titularului de curs                 Semnătura titularului de seminar 

 

 

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

 

Data avizării în departament                                                      Semnătura directorului de departament 

 

 

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

 

 

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 noţiuni şi concepte despre sistemele de telecomunicaţii şi transporturi în relaţie cu fluxurrile 

turistice. 

01.09.2020

07.09.2020


