
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI 

1.2 Facultatea FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

1.3 Departamentul JOCURI SPORTIVE 

1.4 Domeniul de studii ŞTIINŢA SPORTULUI ŞI EDUCAŢIEI FIZICE 

1.5 Ciclul de studii MASTERAT 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI AGREMENT ÎN TURISM  /  

Profesor de educaţie fizică 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei IMAGINE ȘI PUBLICITATE ÎN ACTIVITĂȚILE DE 

AGREMENT ÎN TURISM 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. GOMBOŞ LEON 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Prof.univ.dr. GOMBOŞ LEON,  

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DA 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/LP 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/LP 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 10 

Examinări  6 

Alte activităţi:  8 

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 

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 aparatură de videoproiecţie 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 Sală de seminar, dotată cu aparatură multi-media 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 Studierea activităților motrice și a agrementului turistic desfășurate sub influența 

diferiților factori de mediu; 

 Familiarizarea, înțelegerea și utilizarea conceptelor de imagine și publicitate în 

activitățile de turism 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor de agrement de interior.  

 Proiectarea şi coordonarea activităţilor de agrement în aer liber în cadrul activităţilor 

şcolare extracurriculare şi în turism. 

 Dezvoltarea politicilor şi a problemelor ce vizează imaginea și publicitatea în activitățile 

de agrement și de timp liber; 

 Cunoaşterea şi promovarea unui comportament ecologic în rândul turiştilor aflaţi în ariile 

protejate, cu respectarea normelor europene de protecţie a mediului. 
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• Dobândirea şi înţelegerea cunoştinţelor ştiinţifice fundamentale, a conceptelor, teoriilor şi 

procedeelor metodice de     bază ale domeniului Ştiinței Sportului și Educației Fizice şi 

utilizarea lor adecvată în activitatea profesională. 

• Capacitatea de a transmite şi de a valorifica cunoştinţele şi metodele învăţate privind imaginea 

și publicitatea în activitățile de turism 

• Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea permanentă a celor mai recente rezultate ştiinţifice. 

• Utilizarea tehnicii de calcul şi a multimedia în domeniul educaţiei fizice şi sportului şi a 

agrementului în turism. 

• Capacitatea de rezolvare a sarcinilor profesionale prin colaborări interdisciplinare şi 

interpersonale. 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

INTRODUCERE ÎN PUBLICITATE Curs interactiv 2 ore 

FUNCŢIILE PUBLICITĂŢII Curs interactiv 2 ore 

AGENŢIA DE PUBLICITATE Curs interactiv 4 ore 

PLANIFICAREA ÎN PUBLICITATE Curs interactiv 4 ore 

CREAŢIA ÎN PUBLICITATE Curs interactiv 6 ore 

ELEMENTE DE MEDIA FOLOSITE ÎN 

PUBLICITATE 

Curs interactiv 6 ore 

BUGETAREA ÎN PUBLICITATE Curs interactiv 4 ore 

  Total 28 ore 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Familiarizarea cu terminologia legată imagine și publicitate în 

activitățile turistice, crearea unei baze teoretice indispensabile pentru 

acumularea ulterioară de cunoştinţe în domeniul imaginii și 

publicității în activitățile de turism. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Dobândirea de cunoştinţe teoretice în domeniul imaginii și publicității 

în activitățile de turism. 

 Formarea unui sistem de operare care să cuprindă: concepte, norme, 

valori, definiţii. 

 Cunoaşterea fenomenelor psiho-sociale şi a relaţiilor interpersonale în 

cadrul publicității în activitățile turistice. 

 Aprofundarea fenomenelor şi proceselor care stau la baza imaginii și 

publicității în activitățile de turism 



Bibliografie 

1. GOMBOŞ, L. (2012), Comunicare în activităţile sportive, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă 

2. GOMBOŞ, L. (2014),  Imagine și publicitate în activitățile de agrement în turism, Suport de curs 

FEFS, UBB, Cluj-Napoca 

3. JUGANARU, M. (1998), Teorie şi practică în cercetarea de marketing, Bucureşti: Expert. 

4. MIRON M. A. (1996), Comportamentul Consumatorului, Bucureşti,  All.  

5. MOLDOVEANU M. (1995), Psihologia  reclamei, Bucureşti,  Libra. 

8.2 Seminar / LP Metode de predare Observaţii 

1.  

2. 1. Identificați și prezentați 10 Branduri româneşti. 

Evidențiați punctele lor forte și argumentați prin ce se 

diferențiază de alte branduri asemănătoare de pe piață. 

Participare activă, 

grupe de lucru, proiecte 
4 ore 

 

2. Identificați și prezentați 10 Branduri internaţionale. 

Evidențiați punctele lor forte și argumentați prin ce se 

diferențiază de alte branduri asemănătoare de pe piață. 

Participare activă, 

grupe de lucru, proiecte 

4 ore 

 

3. Studiu de caz. Prezentați activitatea unei Agenţi de 

publicitate ( oferta, tarife, contracte, texte, campanii 

publicitare în domeniul turismului) 

Participare activă, 

grupe de lucru, proiecte 

4 ore 

 

4. Studiu de caz. Prezentați modalitatea de promovare 

a unei pensiuni agroturistice din România prin 

intermediul internetului. 

Participare activă, 

grupe de lucru, proiecte 

4 ore 

5.  

6. 5. Modalități de realizare a publicității în domeniul 

turismului balnear prin intermediul televiziunii și a 

internetului. 

Participare activă, 

grupe de lucru, proiecte 

4 ore 

7.  

8. 6. Modalități de realizare a publicității în domeniul  

agroturismului prin intermediul televiziunii și a 

internetului. 

Participare activă, 

grupe de lucru, proiecte 

4 ore 

 

7. Publicitate în activitățile de agrement din Delta 

Dunări 

Participare activă, 

grupe de lucru, proiecte 

4 ore 

 

  Total 28 ore 

Bibliografie  

1. GOMBOŞ, L. (2012), Comunicare în activităţile sportive, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă 

2. GOMBOŞ, L. (2014),  Imagine și publicitate în activitățile de agrement în turism, Suport de curs 

FEFS, UBB, Cluj-Napoca 

3. JUGANARU, M. (1998), Teorie şi practică în cercetarea de marketing, Bucureşti: Expert. 

4. MIRON M. A. (1996), Comportamentul Consumatorului, Bucureşti,  All.  

5. MOLDOVEANU M. (1995), Psihologia  reclamei, Bucureşti,  Libra. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

         Conţinutul disciplinei este coroborat aşteptările reprezentanţilor comunităţii, a asociaţiilor profesionale 

şi angajatorilor (Inspectoratul Şcolar Judeţean, Agenții de turism, Instituții organizatoare de activități de 

turism) respectând cerinţele din domeniul imaginii și publicității. 

 

 



10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

 

 

10.4 Curs 

Explicarea corectă a con-

ceptelor şi noţiunilor spe-

cifice imaginii și 

publicității 

 

Evaluare scrisă 

 

30% 

Cunoaşterea şi prezentarea 

principalelor noţiuni  

legate de imagine și 

publicitate în activitățile 

de turism 

 

 

Evaluare scrisă 

 

 

30% 

10.5 Seminar Activitate individuală în 

cadrul grupurilor de lucru 

Evaluare practică 20% 

Prezentarea în faţa colecti-

vului a proiectelor  

tematice 

Evaluare practică 20% 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

         Cunoaşterea şi punerea în practică a principalelor forme de comunicare specifice educaţiei fizice şi 

sportului, precum şi a strategiilor de comunicare în instituţiile sportive. 

 

 

  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

                      Prof.univ.dr. GOMBOŞ LEON           Prof.univ.dr. GOMBOŞ LEON 

 

 

 

Semnătura directorului de departament 

Conf.univ.dr. BACIU Marius Alin 


