
FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 
1.2 Facultatea Istorie și Filosofie 
1.3 Departamentul  
1.4 Domeniul de studii Studii culturale 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii Turism cultural  

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei GEOGRAFIA GENERALĂ A TURISMULUI 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Ștefan Dezsi 
2.3 Titularul activităţilor de 
seminar 

Asist. univ. dr. Marius-George Oprea 

2.4 Anul de 
studiu 

I  2.5 
Semestrul 

I 2.6 Tipul de 
evaluare 

E 2.7 Regimul 
disciplinei 

Ob. 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 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 34 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
Tutoriat 10 
Examinări 4 
Alte activităţi ... - 
3.7 Total ore studiu individual 108  
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Numărul total de credite 6 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum 
 

 X 

4.2 de 
competenţe 
 

 X 

 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfăşurare a 
cursului 

 Sală dotată cu calculator/laptop, videoproiector şi software adecvat 
(Power Point, programe de vizualizare a imaginilor şi filmelor 
documentare de specialitate) 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Sală echipată cu laptop, conexiune la Internet, videoproiector şi 
software adecvat (Power Point, programe de vizualizare a imaginilor 
şi filmelor documentare de specialitate)  

 
 



6. Competenţe specifice acumulate 
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 C2. Identificarea şi analiza potenţialului geografic în scop turistic 
 C3. Prelucrarea datelor obtinute in cadrul unor cercetari teoretice şi analiza rezultatelor. 
 C4. Folosirea TIC pentru prelucrarea informatiilor si analiza lor 
 C5. Argumentarea soluţiilor pe baza coroborării informaţiilor din diferite surse, cu caracter 

didactic, ştiinţific şi de popularizare din domeniul geografiei 
 C6. Aplicarea principiilor multi si interdisciplinaritatii in abordarea domeniului geografiei 
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 CT1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, pe baza principiilor, 
normelor şi a valorilor codului de etică profesională. 

 CT3. 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 

Iniţierea studenţilor geografi cu realităţile unui domeniu geografic în 
plină expansiune – geosfera turistică – pornind de la reliefarea 
conceptelor, principiilor, conceptelor şi metodelor şi mijloacelor de 
investigaţie, a cauzalităţilor şi intercondiţionărilor care stau la originea 
fenomenului turistic.  
În acelaşi timp, familiarizarea studenţilor cu structura şi 
caracteristicile fondului atractiv natural şi antropic, infrastructura de 
profil, fluxurile turistice, tipurile şi formele de turism practicabile şi  
fenomenele de risc turistic specifice acestui tip de activitate, precum şi 
a noţiunilor de bază şi importanţei procesului amenajării  şi regionării 
turistice asigură conştientizarea viitorilor specialişti cu instrumentele 
necesare abordării problematicii ştiinţifice a acestuia.   
Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea noțiunilor, conceptelor, 
principiilor și metodelor de lucru fundamentale ale Geografiei 
turismului (care vor fi detaliate, nuanţate şi aprofundate în cadrul unor 
discipline de sine stătătoare în viitorii ani de studiu) de prospectare şi 
geoinformare turistică, planificare, amenajare şi regionare turistică, 
asigură bazele pregătirii viitorilor specialişti (de la prelevarea din teritoriu 
a informaţiilor necesare, până la căutarea explicaţiilor cauzale şi elaborare 
scenariilor comparative şi, în ultimă instanţă, formularea deciziilor optime 
privind orientarea pe o anumită direcţie a dezvoltării turismului la diferite 
ranguri – de la cel local, regional şi până la cel naţional – şi de a le impune 
factorilor decizionali).  

7.2 Obiectele specifice Obiectivele specifice ale cursului GEOGRAFIA  



TURISMULUI au menirea de a ghida studenţii pentru: 
 fixarea noţiunilor de bază privind structura, dinamica şi 

funcţionalitatea sistemului turistic; 
  însuşirea principiilor moderne de analiză a fenomenului 

turistic în concordanţă cu scopul urmărit şi eficienţa aplicativă; 
 înţelegerea fenomenului turistic la scară globală, în toată 

complexitatea sa actuală, prin prisma cunoaşterii şi înţelegerii 
mecanismelor evoluţiei sale etapice; 

 cunoaşterea ofertei turistice primare, a cadrului natural şi 
antropic ca argument şi fundament de bază al culturii turistice 
obligatorii pentru orice viitor lucrător în turism, de pe poziţia de 
execuţie până la cea de decizie, context în care iniţierea în analiza şi 
interpretarea sistemică a întregii game de componente care alcătuiesc 
sistemul turistic devine obligatorie: oferta turistică primară a unui 
teritoriu (resursele atractive natural şi antropice) şi secundară 
(cunoaşterea nemijlocită a diversităţii şi complexităţii infrastructurii 
turistice, cu caracteristicile, tipologia, repartiţia teritorială, absolut 
necesare pentru  subiecţii implicaţi în activităţile turistice), dublate de 
caracteristicile spaţio-temporale ale elementului dinamic al 
fenomenului turistic (circulaţia turistică);și a modului în care resursele 
turistie pot fi valorificate prin amejarea turistică optimă a teritoriului în 
funcție de caracteristicile structurale, funcționale și estetico-
peisagistice și implicit de valoarea lor atractivă, astfel încât să se poată 
asigura satisfacerea deplină a cererii turistice și asigurarea  unui 
consum turisticv superior  și a unei erficiențe economice ridicate 

 
– Expunerea şi analiza unor elemente de atractivitate turistică valorificate cu succes 
– Includerea noţiunilor fundamentale şi a termenilor de specialitate într-o prezentare a unei acţiuni 

complexe 
– Realizarea operaţiilor în paralel student-cadru didactic, prin utilizarea smartboard-ului şi reţelei de 

calculatoare; 
– comunicarea interactivă;  
– expunerea schemelor sub formă animată; 
– Confruntarea aspectelor prezentate la curs cu realitatea din teren; 
– munca în echipe concepute şi conduse după reguli prestabilite; 

 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Geografia turismului - noţiuni introductive şi concepte 
fundamentale 
Turism, turist, geografia turismului, resurse turistice, fond  
turistic, potenţial turistic, fluxuri turistice, infrastructură 
turistică, cerere turistică, ofertă turistiucă, produs tristic, 
piaţa turistică; principii, metode,  mijloace şi modele 
specifice geografiei turismului 

 expunerea 
combinată cu 
metode activ-
participative  2 ore 

Factorii genetici ai turismului – tipologie şi mpact în apariţia 
şi dezvoltarea turismului 
Factori demografici, economici, politici, psihologici şi 
social, esenţa fenomenului turistic 

 metode 
didactice activ-
participative  

 prelegere orală 
cu secţiuni 
interactive 

2 ore 

Istoricul şi evoluţia fenomenului turistic 
Etapa turismului incipient, etapa pseudo-turistică, etapa 
turismului modern şi contemporan 

 expunerea 
interactivă  

 modelarea  
 exemplificarea  

2 ore 



Resursele atractive ale cadrului natural (relief) 
Abrupturi, creste şi piscuri muntoas, pasuri şi trecători, chei, 
defilee, canioane, relief carstic, ravinări, cratere şi conuri 
vulcanice, atoli, dune şi câmpuri de dune, plaje, peşteri, 
structuri geologice inedite etc. 

 conversaţia 
euristică  

 problematizarea  
 prelegere orală 

cu secţiuni 
interactive 

2 ore 

Resursele atractive ale cadrului natural (climă, hidrografie) 
Climat favorabil/timp frumos, nebulozitate, frecvenţa 
precipitaţiilor şi starea lor de agregare, temperatura aerului, 
vânturi, indicele climatoturistic, tipuri de climate/reţele 
fluviatile, lacuri, apa mărilor şi oceanelor, cascadele, izbucurile 
şi gheizerii, apele termale, monerale şi termo+minerale, gheţarii 

 observarea 
sistematică şi 
independentă 

 instruirea 
programată 

2 ore 

Resursele atractive ale cadrului natural (vegetaţie şi faună) 
Compoziţia asociaţiilor vegetale, plante endemice şi 
relicte, plante cu modificări teratologice, ritmurile 
evoluţiei anuale ale vegetaţiei, elemente de ordin spiritual 
legate de existenţa vegetaţiei, turism cinegetic, pescuit 
sportiv, peisaje turistice 

 expunerea 
interactivă  

 lucrul în grup 
organizat 

2 ore 

Resursele atractive de origine antropică (istorice, religioase 
etc.) 
Rolul atributelor şi însuşirilor atractive (vechime, 
unicitate, inedit, dimensiune, funcţie) 
Edificii şi elemente antropice cu funcţie atractivă 
(construcţii megalitice, edificii istorice; edificii religioase, 
edificii culturale şi sportive, edificii economice cu funcţie 
turistică, monumente, statui şi plăci comemorative, edificii 
cu funcţie turistică propriu-zisă, activităţi umane cu fucnţie 
turistică, resurse turistic etnografice 

 folosirea 
aplicațiilor soft 
specializate 

 prelegere orală 
cu secţiuni 
interactive 

2 ore 

Resursele atractive de origine antropică (istorice, religioase, 
culturale etc.) 
Edificii şi elemente antropice cu funcţie atractivă: edificii 
religioase, edificii culturale şi sportive, edificii economice 
cu funcţie turistică 

 analiza 
comparativă 

 folosirea 
aplicațiilor soft 
specializate 

 investigaţia în 
comun 

2 ore 

Resursele atractive de origine antropică (istorice, religioase, 
culturale etc.) 
Edificii şi elemente antropice cu funcţie atractivă: 
monumente, statui şi plăci comemorative, edificii cu funcţie 
turistică propriu-zisă, activităţi umane cu fucnţie turistică, 
resurse turistic etnografice 

 prelegere orală 
cu secţiuni 
interactive 

 conversaţia 
euristică 

 explicaţia 

2 ore 

Infrastructura turistică (capacităţi de cazare, căile şi 
transporturile turistice, dotările de recreere, agrement şi 
cură) 
Bazele de cazare şi alimentaţie publică, căile şi mijloacele 
de transport turistic, dotările pentru recreere şi cură, 
dotăriile auxiliare/complementar, capacitatea de cazare, 
coeficientulu de utilizatre al bazei de cazare, aşezările 
turistice (localităţi, tipuri de staţiuni turistice) 

 prelegere orală 
cu secţiuni 
interactive 

 dezbaterea 
 conversaţia 

euristică 
 Prezentarea de 

explicaţii 
alternative 

 Exemplificări, 
comparaţii 

2 ore 

Circulaţia turistică  metode 2 ore 



Zona emiţătoare, zona de tranzit, zona receptoare, 
intensitatea de călătorie, modelul recreaţional Campbell, 
durata sejurului, sezonalitatea, estimarea circulaţiei 
turistice;  
Tipurile şi formele de turism: caracteristici, criterii de 
indivializare și diferențiere a tipului în raport de forma de 
turism: turism de recreere, turism balnear, turism cultural, 
forme de turism  în funcție de diferite criterii 

didactice activ-
participative 
(studiu de caz, 
discuţii  
interactive, 
investigaţii în 
comun) 

Amenajarea turistică şi regionarea turistică - rol, 
importanţă, concept, principii de bază şi tipologie  
Factorii care se implică în procesul de amenajare 
turistică, pprincipiile amenajării turisticetipuri de 
amenajări turistice, relaţii dintre cerere şi ofertă în 
procesul de amenajare turistică 

 expunerea 
interactivă  

 documentarea 
pe web 

 Prezentarea de 
explicaţii 
alternative 

 Exemplificări, 
comparaţii 

2 ore 

Concepte, teorii şi metodologia regionării turistice 
Taxonomia unităţilor funcţionale turistice (obiectivul, 
punctul, central, complexul, arealul, subzona, zona, 
subregiunea, regiunea turistică), pricnipiile, criteriile şi 
metodología regionării turistice, tipuri de zone şi regiuni 
turistice    

 observarea 
sistematică şi 
independentă 

 Prezentarea de 
explicaţii 
alternative 

 Exemplificări, 
comparaţii 

2 ore 

Impactul ecologic al turismului, fenomene de risc turistic 
Impactul turismului asupra ecosistemului, cadrului 
natural, climatului, hidrografiei, vegetaţiei şi faunei, 
stratului de sol 

 metode 
didactice activ-
participative 

 analiza 
comparativă 

 conversaţia 
euristică 

2 ore 
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8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
    

 
 
9. Colaborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu programele și conținuturile altor 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  verificarea gradului 

de sistematizare şi 
utilizare a noţiunilor 
însuşite  

 coerenţa logică şi 
forţa argumentativă  

 gradul de asimilare a 
terminologiei de 
specialitate 

 aspectele atitudinale: 

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 10% 



 
Data completării                Semnătura titularului de curs                Semnătura titularului de seminar 
 
30.09.2016                           Prof. univ. dr. Ștefan Dezsi            Asist. univ. dr.  Marius-George Oprea 
 
Data avizării în departament                                                          Semnătura director de departament 

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

interesul pentru studiu 
individual 

cursuri 

10.5 Seminar/ 
laborator 

 capacitatea de aplicare 
în practică  

 capacitatea de a opera 
cu cunoştinţele 
asimilate 

 criterii ce vizează 
aspectele atitudinale: 
conștiinciozitatea, 
interesul pentru studiu 
individual 

Prezentare temă de 
seminar, elaborare şi 
realizare miniproiect de 
cercetare 

20% 

Evaluare scrisă finală (în 
sesiunea de examene):  
- rezolvarea itemilor din 
      test 

0 

Participarea activă la 
seminarii 
 

10% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Cunoaşterea aspectelor teoretice şi metodologice de bază ale Geografiei turismului (concepte, principii, 
metode, mijloace, indicatori, date şi informaţii) în scopul inventarierii şi diferenţierii resurselor 
atractive naturale și antropice care alcătuiesc fondul turistic al unui teritoriu – oferta turistică primară 
(dpdv genetic, structural, tipologic, al impactului estetico-peisagistic și valorii atractive), al 
pretabilității acestora la diferite tipuri de valorificări, impactul și riscurile induse de activitățile turistice, 
precum și cunoașterea caracteristicilor celorlalte componente ale ofertei turistice secundare (baza 
tehnico-materială), a caracteristilor componentei dinamice a fenomenului turistic (fluxul turistic), a 
principiilor și tipologiei amenajării și regionării turistice și criteriilor și modul concret de identificare a 
acestora în teritoriu. 


