FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 InstituŃia de învăŃământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj
Istorie-Filosofie
Dep. de Istorie în Limba Maghiară
studii culturale
BA
Turism cultural – linia maghiară

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea
HLM 5309 Istoria culturală a călătoriei şi turismului
disciplinei
2.2 Titularul activităŃilor de curs
Sipos Gavril / Gábor
2.3 Titularul activităŃilor de seminar Sipos Gavril / Gábor
2.4 Anul de
II. 2.5 Semestrul I. 2.6. Tipul de
examen 2.7 Regimul
studiu
evaluare
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităŃilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăŃământ 56 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
DistribuŃia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităŃi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
46
3.8 Total ore pe semestru
112
3.9 Numărul de credite
5

4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
•
4.2 de competenŃe
•
5. CondiŃii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

•
•

Oblig.

2
28
ore
10
16
20
6
4

CompetenŃe profesionale

6. CompetenŃele specifice acumulate
•

CompetenŃe
transversale

•

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

•

7.2 Obiectivele specifice

•

LicenŃiaŃii în studii culturale au nevoia de a avea perspectiva istorică a
călătoriei în general şi a turismului în special. Viitorii manageri
culturali vor putea folosi aceste cunoştinŃe în munca lor de fiecare zi.
Cursul trece în revistă istoria călătoriilor din antichitate până în
prezent, prezintă diferitele tipuri de călătorii: misiuni diplomatice,
călătorii de studii, descoperiri geografice etc. Tratează modernizarea
călătoriilor în epoca premodernă (postalioane, hanuri etc.) şi cadrul
administrativ ale acestora (paşapoarte, scrisori de recomandare). Trece
în revistă în mod detailat apariŃia turismului cultural modern în secolul
18-19: englezii şi germanii în Italia şi Grecia precum şi turismul
balnear în a doua jumătate a secolului 19. Turismul de masă, turismul
de congrese şi călătoriile de studii în secolul 20 sunt prezentate mai
ales din punctul de vedere european şi american,.

8. ConŃinuturi
8.1 Curs
1 Călători în epoca antică, operele lor, ideea Ńărilor străine în antichitate.
2 Călătorii diplomatice în Imperiul Bizantin, călătorii comerciale.
3 Misiuni diplomatice în evul mediu în Europa de Vest, călătorii comerciale
4 Noi cunoştinŃe despre lume în urma descoperirilor geografice.
5 Drumuri comerciale şi de călătorie în epoca premodernă, apariŃia logisticii
moderne (hanuri, linii de poştă).
6 Călătorii de studii în Europa, jurnale de călătorie, descrieri de Ńări.
7 Cadrul administrativ al călătoriilor, modalităŃile de trecere a frontierelor, diferite
legislaŃii europene
8 Moda de a călători în secolul 18, descoperirea Italiei de către germani éi englezi. O
nouă Ńintă a turismului cultural în secolul 19: Grecia.
9 InstituŃionalizarea turismului la mijlocul secolului 19, apariŃia birourilor de
turism (Thomas Cook). Hoteluri moderne.
10 Turismul balnear în Imperiul Habsburgic şi în Ńările vecine în sec. 19. Hoteluri şi
staŃiuni balneare.

Metode de
predare

ObservaŃii

11 ApariŃia turismului de congrese în a doua jumătate a secolului 19, vizitarea
expoziŃiilor mondiale, turişti americani în Europa. LanŃuri hoteliere.
12 ModalităŃile călătoriilor în perioada interbelică, Ńinte vechi şi noi. Autobuzuri,
automobile, vapoare. Turismul sportiv: olimpiadele.
13 Modernizarea turismului după 1945, dezvoltarea turismului de masă. Călătorii cu
avioane în locul vapoarelor.
14 łinte exotice în turismul mondial. ImportanŃa turismului intern. Turismul ca o
ramură importantă a economiei naŃionale
Bibliografie
Lengyel Márton: A turizmus általános elmélete. Budapest, 1992.
A magyar turizmus-történet rövid áttekintése. http://tavokt.kodolanyi.hu/ifodemo/vendeglato/vendeg_0202.htm
Hutiray Judit: Turisztikai alapismeretek. Bp. 1998.
Horváth Attila: Turizmus a kultúrában – kultúra a turizmusban. Bp. 1999 Magyar Mővelıdési Intézet
Albert Ildikó: Az utazás divatja. Csíkszereda 2011.
Călători străini despre łările Române. vol. I-VIII.
Turizmus fejlıdéstörténet hjfifo.uw.hu/turizmus2.doc

8.2 Seminar / laborator

Metode de
predare

ObservaŃii

1. Prelucrarea literaturii de specialitate privind călătoriile în
antichitate
2. Descrieri de Ńări şi popoare în Imperiul Bizantin
3. Călători în evul mediu: comerŃ, pelerinaj
4. Literatura călătoriilor de studii
5. Chevaliertour în Apus şi în Europa Centrală
6. Modele de turism modern în sec. 19.
7. Varietatea turismului modern
Bibliografie
Albert Ildikó: Az utazás divatja. Csíkszereda 2011.

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice,
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
•

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

examen oral

10.3 Pondere din
nota finală
70

10.5 Seminar/laborator

evaluarea lucrărilor

30

10.6 Standard minim de performanŃă
•
obŃinerea notei de 5

10.2 metode de evaluare

Data completării
.29. 04. 2015 ................

Data avizării în departament
...........................................

Semnătura titularului de curs
...dr..Sipos Gavril..

Semnătura titularului de seminar
.....dr. Sipos Gavril...

Semnătura directorului de departament
…............................

