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Oferta noastră

Oportunităţi de carieră

specializarea TURISM CULTURAL este
una multidisciplinară
 din planul de învăţământ al specializării
fac parte cursurile:





















Istoria culturală
Introducere în Istoria Artei şi Istoria
Arhitecturii
Geografia generală a turismului
Legislaţie turistică
Economia turismului şi a întreprinderii de
turism
Sociologia turismului
Comunicare şi relaţii publice
Tehnologii informatice în Turismul Cultural
Istoria culturală a călătoriei şi turismului
Managementul proiectelor de dezvoltarefinanţare în turismul cultural
Patrimoniul industrial
Tehnici de ghidaj
Limbi străine aplicate în Turismul cultural
Tradiţii gastronomice etc.

cursurile şi seminariile sunt susţinute
de un colectiv de cadre didactice de la
Facultăţile de Istorie şi Filosofie,
Geografie,
Ştiinţe
Economice
şi
Gestiunea
Afacerilor,
Litere
ale
Universităţii Babeş-Bolyai

Absolvenţii specializării Turism Cultural
au multiple oportunităţi de carieră în
domenii ca:

Ce este TURISMUL CULTURAL?
Turismul Cultural este forma de turism
interesată de cultură, medii şi peisaje culturale,
valori şi stiluri de viaţă, patrimoniu, arte vizuale,
produse şi performanţe artistice, industrii,
tradiţii ale unor destinaţii locale ori ale unor
comunităţi gazdă.
World Travel and Tourism Council a
recomandat în anul 2006 ca Turismul Cultural şi
de Patrimoniu să devină unul din principalele
produse turistice ale României. Din această
perspectivă,
punctele
de
atracţie
sunt
numeroase, variate şi interesante, operatorii din
turism având posibilitatea de a crea produse
independente şi complexe pentru promovarea
României ca destinaţie turistică culturală.

Universitatea Babeş-Bolyai este
prima universitate din România care
introduce această specializare.



Managementul serviciilor culturale
(instituţii de cultură, organizarea de
evenimente culturale)



Consultanţă şi management de
patrimoniu (situri şi parcuri etno-istorice
şi arheologice, muzee şi galerii de artă)



Profesionişti în politici publice de
dezvoltare durabilă în turism şi cultură
(agenţii internaţionale, guvernamentale şi
servicii ale administraţiilor locale;
organisme non-guvernamentale; operatori
de relaţii culturale internaţionale)



Consultanţă şi expertiză profesională în
iniţierea şi dezvoltarea programelor de
Turism Cultural



Consultanţă de specialitate în industriile
Turismului Cultural (tour-operatori,
planning şi marketing de Turism
Cultural; expertiză profesională şi
calificare pentru desfăşurarea activităţii
în companii de transport persoane,
industria ospitalităţii – însoţitori şi ghizi
turistici)

