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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Pentru anul universitar 2016-2017 
 

 

 
Programul de studii universitare de masterat: DEZVOLTARE ȘI AMENAJARE TURISTICĂ (DAT) 

Domeniul fundamental: ȘTIINȚE EXACTE ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 

Domeniul de masterat: GEOGRAFIE 

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie 

Durata studiilor: 2 ani 

Forma de învăţământ – zi, cu frecvenţă (IF) 
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1. OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENŢE 
   Obiectivul general al programului de studii: Programul de master „Dezvoltare și amenajare turistică” își propune ca obiectiv general 

specializarea complexă prin continuarea procesului de instruire la nivel superior, oferind absolvenţilor conceptele, instrumentele şi mecanismele 

necesare implicării active în procesele de construire, implementare şi evaluare a proiectelor de dezvoltare şi amenajare în turism la diferite 

scări. 

Obiectivele şi profilul de competențe dezvoltat în concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa muncii şi cu cadrul naţional al calificărilor sunt 

prezentate sintetic mai jos şi detaliat în fişele disciplinelor din planul de învăţământ. 

Obiective specifice 

 Conferirea unei imagini de ansamblu despre problematica majoră a turismului abordat din punct de vedere interdisciplinar; 

 Iniţierea viitorilor specialişti în metodele şi tehnicile de prospectare şi geoinformae turistică, drept acţiuni premergătoare ale amenajării şi 

exploatării eficiente şi funcţionale a bazelor, obiectivelor şi regiunilor turistice; 

 Deschiderea unor noi orizonturi în abordările teoretice şi practice de profil, cunoaşterea principiilor, metodelor şi mijloacelor de investigare în 

teren, de reliefare corectă a realității turistice prin prisma dezideratelor de integrare a fiecărei zone şi regiuni turistice în circuitele turistice 

regionale, naţionale şi internaţionale; 

 Însușirea metodologiei de analiză a cererii şi ofertei turistice, a principiilor de organizare și a practicilor turistice 

 Cunoaşterea diverselor tipuri şi modele de amenajare turistică, dar şi a metodelor de analiză cantitativă şi calitativă a spațiului în vederea 

amenajării 

 Însuşirea cunoștințelor de bază in domeniul strategiilor de dezvoltare şi de marketing turistic 

 Formarea unor concepţii privind aspectele teritoriale ale fenomenelor şi proceselor ce caracterizează economia terţiară la nivel mondial, 

regional și local. 

Competenţe profesionale (conform grilelor RNCIS)  

Competenţe de cunoaștere 

CP1.  Cunoaşterea aprofundată a unei arii de specializare şi în cadrul acesteia a dezvoltării teoretice, metodologice şi practice specifice 

programului, utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite. 

CP2.  Utilizarea  cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi, în contextele mai largi asociate domeniului.  

Competenţe legate de abilităţi 

CP3.  Utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic, în situaţii incomplet definite, pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi. 

CP4.  Utilizarea nuanţată şi pertinentă de criterii şi metode de evaluare, pentru a formula judecăţi de valoare şi a fundamenta decizii constructive. 

CP5.  Elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare utilizând inovativ un spectru variat de metode calitative şi cantitative, specifice 

industriei turistice.  

Competenţe transversale(conform grilelor RNCIS)  

Competenţe de dezvoltare personală şi profesională: 
CT1.  Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activităţi profesionale 

Competenţe de rol: 

CT2.  Asumarea de roluri/funcţii de conducere a activităţii grupurilor profesionale complexe sau a unor instituţii  în sectorul turistic. 

CT3.  Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională. 
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2. ASIGURAREA FLEXIBILIZĂRII INSTRUIRII. CONDIŢIONĂRI 

Flexibilizarea programului de studii este asigurată prin discipline opţionale.  

 

Disciplinele la alegere (opţionale) sunt propuse pentru semestrul 3 şi sunt grupate în pachete opţionale, care completează traseul de specializare a 

studentului. Alegerea traseului se face de către student, înainte de începerea anului universitar din care face parte semestrul care conţine disciplinele sau 

pachetele de discipline opţionale. 

 

Condițiile de funcționare a programelor de master organizate de Departamentul de Geografie nu permit individulizarea disciplinelor pe categorii 

(fundamentale,  de specializare sau complementare). Studiile masterale sunt prin natura lor studii de specializare. Ca urmare, toate disciplinele din planul 

de învățământ sunt discipline de specializare, chiar dacă, pe ansamblu, planul de învățământ al programului Dezvoltare și amenajare turiustică are un 

pronunțat caracter transdisciplinar. 

 

3. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL DE STUDIU URMĂTOR. CONDIŢII  DE PROMOVARE A UNUI AN DE STUDIU 

Condiţiile de înscriere în anul următor, condiţiile de a urma module de curs în avans, condiţiile de promovare sunt cuprinse în Regulamentul 

privind activitatea profesională a studenţilor. 

 

4. EXAMENUL DE DISERTAȚIE 

Perioada de întocmire a proiectului de disertație: începând cu penultimul semestru de studii. 

Definitivarea proiectului de disertație: în ultimul semestru de studii. 

Perioada de susţinere a proiectului de disertație: în sesiunea iunie-iulie a ultimului an de studii. 

Numărul de credite pentru susţinerea proiectului de disertație: 10 credite (în plus faţă de cele 120). 
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PROGRAM DE MASTER DEZVOLTARE ŞI AMENAJARE TURISTICĂ (DAT) 

 

 

ANUL DE STUDIU I 

AN UNIVERSITAR 2016-2017 

 

Nr. 

crt. 
Discipline 

Semestrul I Semestrul II 

Cod 

discip. 

C S Lp. 
Ev. Crd. 

Cod 

discip. 

C S Lp. 
Ev. Crd. 

spt tot spt tot spt tot spt tot spt tot spt tot 

DISCIPLINE OBLIGATORII 

1. 
Substratul geologic şi relieful: implicaţii 

în org. teritoriului și turism 
G2DAT1101 2 28   2 28 E 6 

 

2. Resursa umană în turism G2DAT1102 2 28   2 28 E 6 

3. Globalizare în turism G2DAT1103 2 28   2 28 E 6 

4. 
Modele de amenajare şi dezvoltare 

turistică 
G2DAT1104 2 28   2 28 C 6 

5. 
S.I.G. în turism, prospectare şi 
geoinformare turistică 

G2DAT1105 2 28   2 28 E 6 

6. 
Valorificarea turistică a patrimoniului 

cultural şi urban 

 

G2DAT1201 2 28   2 28 E 6 

7. 
Evaluarea și managementul riscurilor 

naturale și tehnogene 
G2DAT1202 2 28   2 28 E 6 

8. Turism litoral şi balnear G2DAT1203 2 28   2 28 E 6 

9. Comunicare şi relaţii publice în turism G2DAT1204 2 28   2 28 E 6 

10. 
Managementul activităţilor turistice în 
spaţiul montan şi ecoturism 

G2DAT1205 2 28   2 28 C 6 

Total săptămână/semestru (ore/credit)  10 140   10 140 4E+1C 30  10 140   10 140 4E+1C 30 
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PROGRAM DE MASTER DEZVOLTARE ŞI AMENAJARE TURISTICĂ (DAT) 

 

ANUL DE STUDIU II 

AN UNIVESITAR 2016-2017 
 

 

Nr. 

Crt. 
Discipline 

Semestrul I  Semestrul II 

Cod 

discip. 

C S Lp. 
Ev. Crd. 

Cod 

discp. 

C S Lp. Stagiu 
Ev. Crd. 

spt tot spt tot spt tot spt tot spt tot spt tot spt tot 

DISCIPLINE OBLIGATORII 

1 
Politici și strategii de 

dezvoltare durabilă 
G2DAT2101 2 28   2 28 E 8 

 2 
Turism internaţional şi 

destinaţii turistice mondiale 
G2DAT2102 2 28   2 28 E 8 

3 
Managementul agenţiei de 
turism 

G2DAT2103 2 28   2 28 E 8 

4 Stagiu de practică (3 luni) 

 

G2DAT2201       6 360 C 24 

5 
Activităţi tutoriale pentru 

realizarea lucrării de 

dizertaţie 

G2DAT2202     2 28   C 6 

6 
Finalizarea şi prezentarea 

lucrării de disertaţie 
G2DAT2203          10 

DISCIPLINE OPŢIONALE 

1 

Metode şi modele de evaluare 

şi gestionare a resurselor 
turistice G2DAT2104 

2 

 

28 

 
  

2 

 

28 

 

C 

 

6 

 
 

2 
Impactul socio-economic și de  

mediu al activităților turistice 

Total săptămână/semestru (ore/credit)  8 112   8 112 
3E+1

C 
30      2 28 6 360 2C 30+10 

 

Notă: Disciplinele scrise cu Bold sunt discipline comune sau care nu antrenează cheltuieli salariale suplimentare. 

 

Legendă 

C1 = criteriul conţinutului DC = discipline complementare 

C2 = criteriul obligativităţii DO = discipline opţionale 

DF = discipline fundamentale DF = discipline facultative 

DS = discipline de specialitate CP = competenţă profesionala 
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DI = discipline obligatorii (impuse) CT = competenţă transversală 

DD = discipline în domeniu (unde este cazul) 

DT = Disciplină transversală 

P/N = promovat/nepromovat 

V = forma de evaluare 

 

 

 

     RECTOR,                                                                                                                          DECAN,  

     

     Prof. univ. Dr. Marilen Gabriel PIRTEA                                                                           Conf. univ. Dr. Cătălina ANCUȚA 

 

 

 

    DIRECTOR DEPARTAMENT,                                                                                      RESPONSABIL PROGRAM, 

 

    Lect. univ. Dr. Sorin PAVEL                                                                                              Prof. univ. Dr. Nicolae POPA 

 


