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

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJNAPOCA
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
SPORTURI INDIVIDUALE
ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIE FIZICE
MASTERAT
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI AGREMENT ÎN
TURISM

2. Date despre disciplină
POTENȚIALUL ȘI AMENAJĂRILE ÎN AGREMENTUL
TURISTIC ROMÂNESC

2.1. Denumirea
disciplinei

2.2. Titularul activităţilor de curs

Lect.univ.dr.Pop Gabriela Maria

2.3. Titularul activităţilor de
seminar

Lect.univ.dr.Pop Gabriela Maria

2.4. Anul de
studiu

1

2.5.
Semestrul

2

2.6. Tipul
de evaluare

C

2.7.
Regimul
disciplinei1

DSIN

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Nr. de ore pe săptămână

3

Din care
3.2. curs
Din care
3.5. curs

1

Din care 3.3. seminar

3.4. Total ore din planul de
42
14 Din care 3.6. seminar
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
83
3.8. Total ore pe semestru
42
3.9. Numărul de credite
6

2
28
Ore
45
14
12
8
2
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul
4.1. De curriculum
 Nu este cazul
4.2. De competenţe
 Nu este cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. De desfăşurare a cursului



Sală de curs dotată cu aparaturăde
videoproiecție; Suport curs, acces
internet, hărți, pliante turistice,
monografii.

5.2. De desfăşurare a seminarului/
laboratorului



Sală de seminar dotată cu aparaturăde
videoproiecție; Suport curs, acces
internet, hărți, pliante turistice,
monografii.

Competenţe
transversale

Competenţele specifice
acumulate
Competenţe
profesionale

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









Selecționarea potențialului turistic reprezentativ din România în vederea
întocmirii de programe turistice de agrement;
Evaluarea potențialului turistic natural și antropic cu scopul ierarhizării pe
plan național și mondial;
Promovarea potențialului turistic natural și antropic din România prin
elaborarea unor programe specifice de turism și agrement;
Identificarea și sistematizarea potențialului turistic dintr-un areal, în vederea
unei oferte de sejur turistic;
Elaborarea ofertelor turistice pe tipologie de interes la cercetarea turistică.
Dezvoltarea abilităților de organizare și planificare a activităților personale
de relaxare;
Protejarea și conservarea mediului;
Dezvoltarea unui comportament ecologic.

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

7.1 Obiectivul general al
disciplinei

7.2 Obiective specifice



Formarea unui sistem organizat de cunoștințe și
practici cu privire la evoluția fenomenului turistic
în România.



Prezentarea etapelor de dezvoltare a turismului, a
factorilor decisivi în evoluția turismului;






Cunoașterea în detaliu a potențialului turistic și al
amenajărilor de agrement din România;
Cunoașterea metodelor și mijloacelor de studiu a
geografiei turismului;
Înregistrarea modelelor de turism ideal și generarea
uniu program personal de agrement și turism în
România;
Înțelegerea fenomenului de circulație turistică,
comercializarea produsului turistic și promovarea
turismului rural.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Principalele etape în dezvoltarea turismului
2. Factori care contribuie la dezvoltarea turismului
3. Potențialul turistic natural și antropic
4. Potențialul turistic cu valoare peisagistică al reliefului
5. Potențialul turistic climatic și bioclimatic
6. Potențialul turistic hidrografic
7. Potențialul turistic biogeografic
8. Amenajări turistice și de agrement
9. Amenajarea unei stațiuni montane
10. Parcurile de distracții ca amenajări turistice
11.Circulația turistică
12. Turismul rural
13.Comercializarea produsului turistic
14. Business-ul în turism

Metode de
predare
Curs interactiv
Curs interactiv
Curs interactiv
Curs interactiv
Curs interactiv
Curs interactiv
Curs interactiv
Curs interactiv
Curs interactiv
Curs interactiv
Curs interactiv
Curs interactiv
Curs interactiv
Curs interactiv

Observaţii
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
Total 14 ore

Bibliografie obligatorie
1. Ciangă, N. (2001) – România, Geografia Turismului, Ed. Presa Universitară Clujeană;
2. Cocean, P. (1997) – Geografia turismului românesc, Ed. Focul Viu, Cluj-Napoca;
3. Ganea, I., V. (2006) –Managementul agrementului în natură, Ed. Napoca Star, ClujNapoca;
4. Ganea, I.,V. (2006) – Organizarea spațiului geografic și a agrementului de tip outdoor în
Munții Apuseni, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca;
5. Petrea, R. (2004) – Turismul rural în Munții Apuseni, Ed. Universitară Oradea;
6. Surd, V.,Bold, I., Zotic, V., Chira, C. (2005) –Amenajarea teritoriului și infrastructurii
tehnice, Ed. Presa Universitară Clujeană.
8.2 Seminar/laborator
Metode de
Observaţii
predare

1. Repere geografice privind dezvoltarea turismului în
România

Prezentare de
referate, discuții
temetice
2. Turismul românesc în perioada contemporană
Prezentare de
referate, discuții
temetice
3. Evoluția și tendințele cercetării în direcția geografiei Prezentare de
turismului
referate, discuții
temetice
Prezentare de
4. Identificarea geografică a potențialului turistic cu
referate, discuții
vederea peisagistică a reliefului
temetice
Prezentare de
5. Impactul potențialului climatic și bioclimatic în
referate, discuții
agrementul în turism
temetice
6. Modalități de valorificare a potențialului turistic
Prezentare de
hidrografic în turism
referate, discuții
temetice
7. Mișcarea turistică în zona potențialului turistic
Prezentare de
biogeografic
referate, discuții
temetice
Prezentare de
8. Potențialul turistic antropic în România
referate, discuții
temetice
Prezentare de
9. Studiu de caz: Modelul de agreement Predeal
referate, discuții
temetice
10. Modele de organizare a parcurilor de distracții
Prezentare de
referate, discuții
temetice
11. Protecția mediului, a componentelor acestuia și rolul
Prezentare de
său în conservarea patrimoniului turistic
referate, discuții
temetice
12. Turismul rural. Forme tradiționale de agrement
Prezentare de
referate, discuții
temetice
13. Agrementul outdoor, produs turistic de top
Prezentare de
referate, discuții
temetice
14. Impactul circulației turistice asupra dezvoltării
Prezentare de
afacerii în turism
referate, discuții
temetice

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

Total 28
ore
Bibliografie obligatorie

1. Cocean, P. (1995) – Peșterile României, potențial turistic, Ed. Presa Universitară Clujeană;
2. Cocean, P., Dezsi, Șt. (2001) – Prospectare și geoinformare turistică, Ed. Dacia, ClujNapoca;
3. Zotic, V. (2002) – Premisele climatice ale organiării spațiului turistic din Carpații
Meridionali, Ed. Presa Universitară Clujeană.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul
aferent programului
Conţinutul disciplinei este coroborat cu așteptările reprezentanților comunității, a asociațiilor
profesionale și a angajatorilor respectând cerințele legilor în vigoare.
10. Evaluare
Tip de activitate

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de
evaluare

10.3. Pondere
din nota
finală
60%

Însușirea, cunoașterea ,
Evaluare scrisă
prezentarea și explicarea
corectă a conceptelor și
noțiunilor specifice
domeniului de activitate.
10.5. Seminar/
Activități aplicative
Notare curentă
20%
laborator
atestate/laborator/lucrări
practice/proiect,etc.
Activitatea în cadrul
Notare curentă
20%
seminariilor
10.6. Standard minim de performanţă
Cunoașterea și aplicarea procedeelor metodice, a mijloacelor de rezolvare a
obiectivelor instructiv-educative specifice domeniului de activitate.
10.4. Curs

Data completării:

Semnătura titularului de curs
Lect.univ. dr. Pop Gabriela Maria

Data avizării în catedră

Semnătura titularului de seminar:
Lect.univ.dr.Pop Gabriela Maria

Semnătura responsabil program de materat

Conf. Dr. Pop Nicole Horațiu

