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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 Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Resurse și destinații turistice 

2.2 Titularul activităţii de curs Conf. univ. Dr. Szilágyi Ferenc 

2.3 Titularul activităţii de  seminar Asist. drd. Czuczor Krisztina 

2.4 Anul de studiu III 

2.5 Semestrul I 

2.6 Tipul de evaluare Examen, referat 

2.7 Regimul disciplinei O / S 

 

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 

3030 

4646 

44 

4 

  

144 

200 
 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 10 

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

Tutoriat 10 

Examinări 4 

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 - 

4.2 de competenţe  - 

 

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, 

teren 

 

1
Conform: Ordinul Ministrului nr.5703 din18 oct.2011, anexa 3. 
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6. Competenţe specifice acumulate 

        

Competenţe 

profesionale 

CP1. Cunoaşterea aprofundată a conceptelor şi principiilor legate de administrarea 

destinaţiilor turistice, la nivel naţional şi internaţional. 

CP2. Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea de date 

si informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, pentru formularea de 

argumente şi decizii  concrete asociate managementului şi marketingului destinaţiilor 

turistice naţionale şi internaţionale. 

CP3. Rezolvarea problemelor în contexte bine definite asociate dezvoltării, 

managementului şi promovării destinaţiilor turistice. 

CP4. Evaluarea şi alegerea alternativei strategice optime ținând cont de factorii care 

influenţează administrarea destinaţiilor turistice. 

CP5. Proiectarea de strategii şi administrarea portofoliului de produse turistice 

specifice unei destinaţii turistice prin utilizarea conceptelor, principiilor şi metodelor 

specifice sectorului de turism. 

CP6. Cunoaşterea aprofundată a modalităţilor de gestionare a conceperii unui produs 

turistic reprezentat de o destinaţie turistică, a tehnicilor de comercializare şi a 

comportamentului agenţilor economici în contextul creat de legislaţia şi 

regulamentele aferente în vigoare. 

CP7. Fundamentarea de strategii integrate de comunicare şi promovare a 

destinaţiilor turistice naţionale şi internaţionale. 

Competenţe 

transversale 

CT.1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor  de etică profesională în cadrul 

propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 

CT.2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, atitudine 

etică faţă de grup, respect faţă de diversitate şi multiculturalitate; acceptarea 

diversităţii de opinie; 

CT.3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei şi 

adaptabilităţii la cerinţele pieţii muncii. 

 

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

    

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
Fundamentarea sistemului de cunoştinţe teoretice în domeniul geografiei 

umane generale, inclusiv al ramurilor acesteia. 

Însuşirea si înţelegerea cunoștințelor turistice regionale.  

Localizarea evenimentelor şi proceselor turistice actuale în spaţiul 

geografic. 

Să identifice principalele arii şi destinaţii turistice. 

Realizarea şi utilizarea materialelor grafice şi cartografice specifice 

domeniului de studiu. 

Selectarea, analiza şi interpretarea materialelor bibliografice specifice 

domeniului. 

Prezentarea, utilizând metode specifice moderne, a informaţiilor obţinute 

din bibliografia studiată. 
Să identifice principalele arii şi regiuni turistice. 

7.2 Obiectivele specifice Cunoaşterea caracteristicilor regionale ale României, li valorificare turistică a 

regiunilor respective.  

Cunoaşterea caracteristicilor ariilor ocrotite, a parcurilor naționale, obiectivelor 

care fac parte din lista patrimoniului mondial. 

Cunoaşterea obiectivelor turistice a fiecărui regiune geografică a României. 

Realizarea unui referat pe teme de specialitate. 

Învăţarea şi aplicarea tehnicilor de realizare a materialelor grafice şi cartografice 

specifice domeniului de studiu. 

Învăţarea etapelor şi metodelor de realizare şi prezentare a unui referat.  
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8. Conţinuturi 
      

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

I. Noţiunile de bază ale disciplinei Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

II. România. Regiunile turistice. Obiectivele patrimoniului 

mondial. Ariile protejate, parcuri naționale 

Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

III. Obiectivele turistice din Banat și Partium Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

IV. Obiectivele turistice din Transilvania  Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

V. Obiectivele turistice din Bucovina și Moldova Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

VI. Obiectivele turistice din Oltenia, Muntenia, Dobrogea Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

VII. Regiunile turistice din Ungaria Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

VIII. Obiectivele turistice Europa Centrală, de V, E, N Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

IX. Obiectivele turistice Europa de Sud         Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

X. Obiectivele turistice din Orientul apropiat Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

XI. Obiectivele turistice exotice din Asia Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

XII. Obiectivele turistice exotice din zona Pacificului Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

XIII. Obiectivele turistice din Africa Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

XIV. Obiectivele turistice din America Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

 

        

 

 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

I. Cunoștiințe geografice generale / exercițiu cartografică Dezbateri, studii de caz 2 ore 

II. Noțiunile de bază / Geografia umană și turistică Dezbateri, studii de caz 2 ore 

III. Prezentare – Parcuri naționale Dezbateri, studii de caz 2 ore 

IV. Prezentare – Obiectivele protejate de UNESCO Dezbateri, studii de caz 2 ore 

V. Prezentare studenților pe teme stabilite Dezbateri, studii de caz 2 ore 

VI. Prezentare studenților pe teme stabilite Dezbateri, studii de caz 2 ore 

VII. Prezentare studenților pe teme stabilite  Dezbateri, studii de caz 2 ore 

VIII. Prezentare studenților pe teme stabilite  Dezbateri, studii de caz 2 ore 

IX.  Prezentare studenților pe teme stabilite Dezbateri, studii de caz 2 ore 

X. Prezentare studenților pe teme stabilite Dezbateri, studii de caz 2 ore 

XI.  Prezentare studenților pe teme stabilite Dezbateri, studii de caz 2 ore 

XII. Prezentare studenților pe teme stabilite Dezbateri, studii de caz 2 ore 

XIII. Prezentare studenților pe teme stabilite Dezbateri, studii de caz 2 ore 

XIV. Evaluarea activităţilor de seminar Evaluare 2 ore 
        

 Bibliografie  

 Băbăiţă, Carmen: Derularea operaţiunilor de turism din cadrul agenţiilor de turism, Ed. Mirton, Timișoara 2009 

 Bíró András Csaba: Ecoturism şi turism rural- suport de curs , UCP 2009 

 Gyuricza László: A turizmus nemzetközi földrajza, Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2006 

 Michalkó Gábor: Magyarország modern turizmusföldrajza, Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2007 

 Nicolae Neacsu, Andreea Baltaretu, Monica Neacsu, Marcela Draghila: Resurse si destinatii turistice interne si 

internationale. Editia a II-a, Ed. Universitară, București 2011 

 Nicolae Neacsu: Resurse si destinatii turistice in Romania, Ed. Universitară, București 2016 

 Puşcaş, Felicia: Geografia turismului internaţional : caiet de lucrări practice, Universitatea Babeş-Bolyai 2002 

 Vofkori László: Falusi turizmus Erdélyben / írta és szerk.. [Nyomtatott könyv], 2004  

 Vofkori László: Románia turizmus földrajza, ProPrint Kiadó, Csíkszereda 2006 
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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 

finală 

10.4 Curs Evaluare sumativă Examen scris 67% 

10.5 Seminar Evaluare progresivă Proiecte individuale şi de grup,  

recenzie articol de specialitate, 

participare activă  

33% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Obţinerea a minim 60% din punctajul total acordat, dintre care 20% pentru activitatea de seminar şi 40% la proba de 

verificare 

 

 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

05.09.2018 

 

Dr. Szilágyi Ferenc Drd. Czuczor Krisztina 

Data avizării în departament                                  Semnătura directorului de departament 

 

 


