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FIŞA DISCIPLINEI
1

 

 

 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice și Sociale 

1.3 Departamentul Departamentul de Economie 

1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Economia Comerțului, Turismului și a Serviciilor 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul Calitatii 

2.2 Titularul activităţii de curs Lect. univ. dr. Florian Gyula Laszlo 

 Florian Gyula Laszlo 2.3 Titularul activităţii de 

seminar 

Asist. drd. Kóródi László 

2.4 Anul de studiu III 

2.5 Semestrul 6 

2.6 Tipul de evaluare Colocviu 

2.7 Regimul disciplinei Optional 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care3.2curs 2 3.3 seminar/laborator  2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care3.5curs 28 3.6 seminar/laborator   28 

Distribuţia fondului de timp    ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10  

30 

46 

 

4 

  

144 

200 
 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren   12 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   10 

Tutoriat   10 

Examinări     2 

Alte activităţi…    - 

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.8 Total ore pe semestru                                                                                                                                  100 

3.9 Numărul de credite                                                                                                                                            4 

 

4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 

 

 

4.1 de curriculum -managementul firmei 

4.2 de competenţe -asimilarea cunostintelor fundamentale de management in timpul anilor de studiu 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

 

5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs, calculator, videoproiector, tablă, Internet 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar, calculator, videoproiector, tablă, Internet 
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6. Competenţe specifice acumulate 

        

Competenţe 

profesionale 

Realizarea studiilor, rapoartelor de sinteza, operationale necesare mediului profesional, 

avand la baza cunoasterea, intelegerea si utilizarea de concepte, metode si instrumente de 

cercetare, specifice stiintelor economice. Identificarea conceptelor si teoriilor manageriale 

specifice industriei turismului. 

Aplicarea instrumentarului adecvat pentru rezolvarea problemelor manageriale, vizand 

relatiile calitative in turism. 

Analiza oportunitatilor,stabilirea unei politici privind calitatea la nivelul firmei turistice. 

Analiza impactului pe care il are implementarea unui sistem de management al calitatii. 

Competenţe 

transversale 

 Aplicarea principiilor, normeor şi valorilor calitative în managementul serviciilor turistice. 

Aptitudini de intelegerea a literatuii de specialitate din domeniul managementului calitativ 

in turism. 

Adoptarea unor principii corecte, privind imbunatatirea organizationala de tipul ce se 

măsoara, poate fi imbunatatit. 

 

 

 

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

 

    

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Imbogatirea cunostintelor de specialitate a studentilor cu elemete particulare ale aplicarii 

managementului calitatii in servicii in general si in turism in special 

7.2 Obiectivele specifice Definirea conceptului managementului calității în turism ținând cont de relativitatea 

acestuia; 

Însușirea problemelor legate de inplementarea sistemelor de management al calității în 

turism; 

Cunoașterea și utilizarea instrumentelor de înbunătățire a calității în turism. 

 

 

 

8. Conţinuturi 
      

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Sistemul de management al calitatii 

 

1 

Oral/aplicativ   

2.Conceptul de calitatate al  serviciilor și al  produselor turistice 

 

 

Oral /aplicativ   

3. Ciclul de viata al serviciilor și al  produselor turistice Oral/aplicativ   

4. Rolul calității în valorificarea serviciilor și al produselor turistice Oral/aplicativ   

5. Standardele internaționale pentru managementul calității serviciilor și                                    

produselor  turistice 

Oral/aplicativ   

6. Sistemul de calitate HCCP , standardele internaționale de calitate ISO  Oral/aplicativ   

7. Standarde și norme de calitate în organizațiile turistice reglementate de 

legislația din România  

Oral/aplicativ   

8. Rolul resurselor umane în creșterea calității în turism Oral/aplicativ 

 

 

 

9. Certificarea serviciilor turistice și a sistemelor calității conform normelor  

reglementate de legislatie 

Oral/aplicativ   

10. Managementul calității în unităţile de cazare Oral/aplicativ   

11. Managementul calității în restauraţie Oral/aplicativ   

12. Rolul și semnificația Organizației Mondiale aTurismului (UNWTO) în 

stabilirea calității serviciilor și produselor turistice Oral/aplicativ 
  
 

13. Tendinţe noi în prestarea produselor turistice calitative Oral/aplicativ  

14.Evaluare      evaluare  

 

 

        

 

 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Sistemul de management al calităţii Dezbatere 1 oră 

 2. Calitatea managementului de agrement din zona metropolitană Oradea Studiu de 

caz/dezbatere 

 1 oră 
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 3. Modul de respectare a normelor de securitate şi sănătate în muncă, a pazei de 

stingere a incendiilor în staţiunea balneară Băile Felix 

Studiu de 

caz/dezbatere 

2 ore 

 4. Managementul calitativ în domeniul agroturismului din judeţul Bihor  Studiu de 

caz/dezbatere 

 2 ore 

5. Proiecte in echipe Prezentări 2 ore 

6. Calitatea in unitătile de cazare şi alimentaţie Studiu de 

caz/dezbatere 

 2 ore 

7. Legislaţia turismului din România cu privire la standarde si norma de calitate   Studiu de 

caz/dezbatere 

2 oră 

 8.Prezentari proiecte de echipa  Prezentari  2 ore 
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       9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,  

            asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare din țară şi din străinătate, 

precum și cu cerințele activităților profesionale derulate în cadrul organizațiilor angajatoare. 

 

    10. Evaluare 

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

10.4 Curs Evaluare sumativă Oral/ scris 60% 

10.5 Seminar Evaluare progresivă Evaluarea continua la seminarii 

si prezentare proiect 

-portofoliul la finalul 

semestrului 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Obţinerea a minim 50% din punctajul total acordat, dintre care 25% pentru activitatea de seminar şi 25% la proba de 

verificare 

 

 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

 

 

…………….. 

 

…………….. 
 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 

  ..........…………..  


