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1. Date despre program 
Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Ştefan cel Mare ” din Suceava 
Facultatea Istorie şi Geografie 
Departamentul Geografie 
Domeniul de studii Geografie 
Ciclul de studii Licenţă, ID 
Programul de studii/calificarea Geografia Turismului 

 
2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei ECOTURISM 
Coordonatorul de disciplină / Titularul 
activităţilor de curs 

Lect. univ. dr Dinu OPREA 

Tutore / Titularul activităţilor de tutorat 
/ activități aplicative asistate 

Lect. univ. dr. Dinu OPREA 

Anul de studiu III Semestrul 5 Tipul de evaluare Colocviu 
Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară DS Regimul disciplinei 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)  DA 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I Totalul de ore de activități didactice pe semestru 
din planul de învăţământ 

28 AT 8 TC 20 AA - 

 
II Distribuţia fondului de timp pe semestru ore 

II a) Studiu după manualul ID 14 
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 
II c) Pregătire teme, laboratoare, referate, portofolii şi eseuri  27 

III Examinări 3 
IV Alte activităţi: - 
 
Total ore pe semestru (I+IIa+IIb+IIc+III+IV) 100 
Numărul de credite 4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
Curriculum •  
Competenţe •  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Activitate de autoinstruire AI • Sala dotata cu computer, videoproiector si accesorii, harta fizica a lumii, glob 
terestru miniatural, tabla si accesorii 

• Configurare sistem video si informatic, pentru activitati tutoriate folosind platforme 
de comunicare online 

AT • Sala dotata cu computere, videoproiector si accesorii, glob terestru miniatural, harti 
turistice si de orientare, tabla si accesorii, trusa de orientare 

TC Laptop/Desktop, conexiune la internet, suportul de curs în formatul pus la dispoziția 
studentului, materialele postate pe platforme electronice 

Desfăşurare 
aplicaţii 

AA •  
 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C2. Utilizarea metodelor, instrumentelor, aparaturii de măsurare și analiză pentru cartarea geografică a 
elementelor potențialului turistic; 
C3. Identificarea şi analiza geografică a potenţialului turistic la nivel local și regional; 
C5. Folosirea Sistemelor Informaționale Geografice (GIS) pentru prelucrarea informațiilor specific 
turismului și analiza statistică și spațială a datelor; 
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C7. Analiza componentelor geografice în studii de fezabilitate pentru investiții în turism; 
C10. Ghidare și orientare turistică 

Competenţe 
transversale 

CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la 
cerinţele pieţii muncii. 

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

Obiectivul general 
al disciplinei 

• însuşirea şi valorificarea conceptelor de baza din domeniul Ecoturismului 

Obiective 
specifice 

•   formarea de capacităţi necesare pentru înţelegerea modalităţilor posibile de transformare a 
ecoturismului într-un motor al dezvoltării locale 
• definirea  noţiunii de ecoturism şi enumerarea câtorva particularităţi care îl deosebesc de alte 
tipuri de turism; 
• cunoașterea tipurilor de ecoturism, a tipurilor de ecoturiști și a profilului general al acestora 
•    înțelegerea relației dintre dezvoltarea ecoturismului și amenajarea ariilor naturale protejate pe 
Glob și în România 
• cunoașterea și înțelegerea unor exemple de bune practici privind dezvoltarea ecoturismului pe 
Glob și în România 

 
8. Conţinuturi 

Unități de învățare / Activități de 
autoinstruire (AI) Nr. ore Metode de predare/învățare Recomandări 

• UI 1 Ecoturismul – aspecte generale 2 expunere, conversaţie 
euristică, problematizare, 
demonstraţie, autoevaluare 

prezentări Power Point, 
curs ID 

• UI 2 Ecoturismul – aspecte la nivel global 2 expunere, conversaţie 
euristică, exemplificare, 
problematizare, studiu de 
caz, autoevaluare 

prezentări Power Point, 
curs ID  

• UI 3 Ecoturismul in Romania  4 expunere, conversaţie 
euristică, problematizare, 
exemplificare, autoevaluare 

prezentări Power Point, 
curs ID 

• UI 4 Ecoturismul si ariile protejate 2 expunere, conversaţie 
euristică, problematizare, 
demonstraţie, studiu de caz 

prezentări Power Point, 
materiale video, curs ID 

• UI 5  Limitari in dezvoltarea ecoturismului 2 expunere, conversaţie 
euristică, problematizare, 
demonstraţie, autoevaluare, 
studiu de caz 

prezentări Power Point, 
materiale video 

• UI 6 Forme de turism pretabile in ecoturism  2 expunere, conversaţia 
euristică, problematizarea, 
demonstraţia, studiu de caz 

prezentări Power Point, 
curs ID 

Bibliografie 
• Bran, Florina – Ecoturism, Ed. Economică, București, 2000 
• Glăvan, V.  – Resurse turistice pe Terra, Ed. Editura Economică, Bucureşti, 2000 
• Lozato – Giotart, J. P. – Geographie du tourisme – de l’espace consommé á l’espace maîtrisé, Pearson education 

Limited, Paris, 2008 
• Matei, Elena – Ecoturism, Ed. Top Form, București, 2004 
• Muntele,I., Iaţu C. – Geografia turismului – concepte, metode şi forme de manifestare spaţio – temporală, Ed. 

Sedcom Libris, Iaşi, 2003 
• Nistoreanu, P. – Ecoturism și turism rural, Ed. ASE, 2006 
•      Vellas, Fr. – Economie et politique du tourisme international, Economica, Paris, 2007 
     Vodă, M. – Ecoturism, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2008 

• Oprea Dinu – Montanologie si turism montan, material de studiu ID 
• Seghedin T. G., - Rezervaţii naturale din Bucovina, Ed. Sport – Turism, Bucureşti, 1983 
• Talabă I. – Turism în Carpaţii Orientali, Editura pentru Turism, Bucureşti, 1991 

Bibliografie minimală 
• Bran, Florina – Ecoturism, Ed. Economică, București, 2000 
• Matei, Elena – Ecoturism, Ed. Top Form, București, 2004 
• Nistoreanu, P. – Ecoturism și turism rural, Ed. ASE, 2006 

• Oprea Dinu – Montanologie si turism montan, material de studiu ID 



 
Activităţi de tutorat (AT) şi de evaluare pe parcurs 
(TC) / activităţi aplicative asistate (AA) 

Nr. ore Metode de predare / 
învățare Observaţii 

• AT1 Ecoturismul la nivel global 
 

4 expunerea,explicaţia, 
conversaţia,demonstraţia, 
dialogul, activitate 
individuală; 

 

• AT2 Ecoturismul în Romania 4 expunerea,explicaţia, 
conversaţia,demonstraţia, 
dialogul, activitate 
individuală; 

 

• TC1 Realizarea unui referat profilat pe specificul 
analizei ecoturistice a unei rezervatii naturale din 
Africa, Europa, America de Sud 
 

10 Studiu bibliografic  

• TC2 Realizarea unui referat profilat pe specificul 
analizei ecoturistice a unei rezervatii naturale din 
Romania 

10 Studiu bibliografic  

Bibliografie  
• Bran, Florina – Ecoturism, Ed. Economică, București, 2000 
• Glăvan, V.  – Resurse turistice pe Terra, Ed. Editura Economică, Bucureşti, 2000 
• Lozato – Giotart, J. P. – Geographie du tourisme – de l’espace consommé á l’espace maîtrisé, Pearson education 

Limited, Paris, 2008 
• Matei, Elena – Ecoturism, Ed. Top Form, București, 2004 
• Muntele,I., Iaţu C. – Geografia turismului – concepte, metode şi forme de manifestare spaţio – temporală, Ed. 

Sedcom Libris, Iaşi, 2003 
• Nistoreanu, P. – Ecoturism și turism rural, Ed. ASE, 2006 
•      Vellas, Fr. – Economie et politique du tourisme international, Economica, Paris, 2007 
     Vodă, M. – Ecoturism, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2008 
• Oprea Dinu – Montanologie si turism montan, material de studiu ID 
• Seghedin T. G., - Rezervaţii naturale din Bucovina, Ed. Sport – Turism, Bucureşti, 1983 
• Talabă I. – Turism în Carpaţii Orientali, Editura pentru Turism, Bucureşti, 1991 
Bibliografie minimală 
• Bran, Florina – Ecoturism, Ed. Economică, București, 2000 
• Matei, Elena – Ecoturism, Ed. Top Form, București, 2004 
• Nistoreanu, P. – Ecoturism și turism rural, Ed. ASE, 2006 
• Oprea Dinu – Montanologie si turism montan, material de studiu ID 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conținuturile sunt adaptate la cerințele de pregătire necesare pieței muncii și la nevoia de competențe așteptate de 
angajatori 

 
10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota 
finală 

AI 

Determinarea elementelor cadrului natural si 
socio-cultural cu potential pentru ecoturismul 
montan, recunoasterea si utilizarea corecta a 
ifrastructurii turistice montane, sa proiecteze si 
managerieze forme de practicare a turismului 
montan 

Evaluare sumativă prin 
colocviu 

50 % 

AT    

TC 

Analiza complexa a fenomenului turistic din 
ariile montane, realizarea de analize GIS si 
reprezentarea cartografica a potentialului 
ecoturistic montan, realizarea si parcurgerea 
traseelor de orientare turistica 

Evaluare formativă (pe 
parcurs): teme de control 

50 % 

AA - - - 
Standard minim de performanţă 



- însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii; 
- cunoaşterea problemelor de bază din domeniu; 
- insuşirea noţiunilor fundamentale prezentate la curs şi a 2 – 3 caracteristici ale dezvoltării ecoturismului pe Glob şi în 

România 
 

Data completării Semnătura coordonatorului de 
disciplină 

Semnătura tutorelui 

25.09.2021 Lect. univ. dr. Dinu OPREA  Lect. univ. dr. Dinu OPREA  
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
27.09.2021 Lector univ. dr. Despina SAGHIN 

 
 

Data aprobării în Consiliul facultăţii Semnătura decanului 
27.09.2021 Profesor univ. dr. Florin PINTESCU 

 
 


