
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 Geografie 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul proiectelor de dezvoltare în turism 

2.2 Titularul activităţilor de curs Șef lucrări dr. Raboșapca Irina 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Asist. univ. dr. Lia-Maria Cioanca 

2.4 Anul de 

studiu 
II 2.5 

Semestrul 
3 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 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi ................................... - 

3.7 Total ore studiu individual 56 

3.8 Total ore pe semestru 126 

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 Economia turismului și a intreprinderii de turism, Prospectare 

turistică și Management turistic 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 
 Sală cu tablă, videproiector și conexiune la internet 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 Sală cu tablă, videproiector și conexiune la internet, cataloage şi oferte 

turistice, materiale promoţionale de produs, modele de proiecte.   

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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 Formarea unor deprinderi de aplicare ai unor metodologii de diagnosticare, (SWOT sau 

Arbore de probleme, Arborele de obiective, Analiza stakeholderilor, Analiza strategiilor, 

Analiza cost beneficiu), care stau la baza elaborării unui proiect corespunzător unui 

program, respectiv politici europene; 

 Înțelegerea (learn to learn) mecanismului de realizare o unei matrici logice pentru un proiect 

astfel încât finanţatorul să aprecieze calitatea acesteia; 

 Posibiltatea de dezvoltare şi aplicare a tehnicilor de planificare, implementare, 

monitorizare, evaluare, control;  

 Utilizarea şi dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipa pentru dezvoltarea de scenarii, 

elaborarea de alternative strategice pentru realizarea proiectului, precum şi de aplicare a 

managementului diversităţii şi multiculturalismului într-o Românie parte a Uniunii 

Europene.  
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 Abordarea integrată a cunoștințelor de management turistic și management în domeniul 

proiectelor şi aprofundarea  procedeelor de cercetare geografică operaţională 

interdisciplinară. 

 Cunoaşterea metodelor de lucru folosite în domeniul managementului de proiect, inclusiv 

a tehnicilor bazate pe utilizarea calculatorului. 

  Formarea abilităţilor necesare cooperării multidisciplinare, comunicării şi edificării de 

relaţii parteneriale fundamentate pe aplicarea cunoştinţelor însuşite şi dezvoltarea 

raţionamentelor ştiinţifice transdisciplinare. 

 

 

 

 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Dobândirea unui set de cunoştinţe, de concepte teoretice și de 

metodologii practice în vederea elaborării şi implementării 

programelor europene de dezvoltare în domeniul turistic.  

 

7.2 Obiectele specifice  Aprofundarea cunoștințelor despre funcțiile proiectului, 

tipuri de proiecte, caracteristicile procesului de 

management în domeniul proiectelor de dezvoltare și 

ciclul de viață al proectelor; 

 Cunoașterea etapelor de realizare a unui proiect; 

 Însușirea cunoștințelor privind planificarea, organizarea, 

implementarea și evaluarea unui proiect 

 Dobândirea unor abilități de lucru în echipă în vederea 

elaborării unor scenarii de dezvoltare a diferitelor 

proiecte la nivel local. 

 

 



 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Introducere în managementul proiectelor  

Ce este un proiect  

Ce este managementul proiectelor  

Etape şi sarcini  

Ciclul de viaţă al unui proiect  

Prelegerea orală, 

modelarea, 

problematizarea, 

demonstrația, 

studiul de caz 

4 

Proiectul pas cu pas  

Rolul planificării  

Structura pe faze şi paşi  

Mediul proiectului  

Expunerea, 

modelarea, 

observația 

dirijată, studiul 

de caz 

4 

Organizarea proiectului  

Rolul organizării  

Definirea rolurilor  

Formarea echipelor / identificarea partenerilor  

Stabilirea unui sistem de comunicare  

Managementul situaţiilor de criză  

Expunerea, 

lucrul în echipă, 

dezbaterea, 

problematizarea, 

modelarea 

4 

Construirea şi dezvoltarea echipelor  

Caracteristicile echipei  

Eficacitatea echipei  

Motivaţie şi beneficii  

Definirea co-proprietăţii asupra proiectului (cod de practicii 

de lucru / etică)  

Dezoltarea echipei - rolurile  

Expunerea 

interactivă, lucrul 

pe grupe, 

brainstormingul, 

dezbaterea, 

studiul de caz 

4 

Elaborarea şi finanţarea proiectului  

Ghidul proiectului   

Vade-mecum  

Activităţi  

Buget  

Expunerea, 

modelarea, 

explicația, 

modelarea 

4 

Implementarea proiectului  

Contractarea  

Revederea ciclului proiectului  

Planul de activităţi  

Bugetul  

Informarea  

Expunerea, 

modelarea, 

dezbaterea 

4 

Auto-evaluarea proiectului  

Analiza gradului de îndeplinire a obiectivelor  

Raport de activitate  

Raport financiar  

Diseminare  

Expunerea, 

modelarea, 

dezbaterea, 

studiul de caz 

4 

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 

Bibliografie 

1.Porumb, E., (2005), Programe europene, aspecte teoretice şi practice, versiune pdf ; 

 2. Porumb, E.,  Rotar, C.,  Cramarenco, R., Stela Andrei,  (2003), Managementul programelor 

europene, curs IDD, EFES Cluj;  

3.***www.euro.ubbcluj.ro|eporumb/PCM  ( vre4rsiunea engl 2004)  

      4.***http://www.socrates-uk.net/resources/res-docs-  

      5.***www.ier.eo/programe încheiate Afaceri europene  

6.***http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/evaluation/ methods/pcm.htm  

      7.***http://www.socrates-uk.net/resources/res-docs- 

      8.*** www.ier.eo/PCM  2003  

      9.***www.finantare.ro/  

10.***http://www.training-youth.net/tkit3/tkit3.pdf  

 

 

 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Eligibilitatea administratiei publice locale din Romania  

Actiuni eligibile  

Conditii financiare/buget  

Cui ne adresam? / procesul de luare a deciziilor  

Intrebari şi Raspunsuri 

Prelegerea, analiza 

unor documente și 

acte normative, 

dezbaterea 

2 

 Introducere în managementul proiectelor  Expunerea, 

modelarea, 

problematizarea, 

demonstrația 

2 

 Proiectul pas cu pas – planificarea Expunerea, 

modelarea, 

problematizarea, 

studiul de caz 

2 

Analiza obiectivelor. Analiza strategiilor Expunerea, 

modelarea, 

problematizarea, 

studiul de caz 

2 

 Echipa – studiu de caz Expunerea, lucrul în 

grup, studiul de caz 

2 

 Organizarea proiectului Expunerea, lucrul în 

grup, studiul de caz 

2 

Colocviu Dezbaterea 2 

   

Bibliografie 

 

 

 

 

 

 

 

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 Verificare 

cunoștințelor pe baza  

prelegerilor susţinute 

şi bibliografiei 

Evaluare finală scrisă 70% 

Verificarea gradului 

de sistematizare şi 

utilizare a noţiunilor 

însuşite.  

Coerenţa logică şi 

forţa argumentativă.  

Gradul de asimilare a 

terminologiei de 

specialitate. 

Atitudinea față de 

problematica 

dezbătută și față de 

studiul individual. 

Participare activă la cursuri 5% 

10.5 

Seminar/laborator 

Capacitatea de 

aplicare în practică a 

noțiunilor predate. 

Capacitatea de a opera 

cu cunoştinţele 

asimilate. 

Proiect 20% 

Criterii ce vizează 

aspectele atitudinale: 

conștiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

individual 

Participare activă la seminarii 5% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cunoașterea etapelor de elaborare și implementare a unui proiect 

 Deprinderi în realizarea planificării și organizării unui proiect ipotetic 

 

Data completării                Semnătura titularului de curs                Semnătura titularului de seminar 

 

 

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

 

Data avizării în departament                                                          Semnătura şefului de departament 

01.09.2020

07.09.2020



 

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

 

 


