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FIŞA DISCIPLINEI
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

Geografia Turismului

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
PATRIMONIUL TURISTIC AL ROMÂNIEI
Coordonator de disciplină / Titularul
Lector univ. dr. Gheorghe CHEIA
activităţilor de curs
Tutore / Titularul activităţilor de tutorat
Lector univ. dr. Gheorghe CHEIA
/ activităţi aplicative asistate
Anul de studiu
II
Semestrul
4
Tipul de evaluare
Examen
Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei
DS
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I Totalul de ore de activități didactice pe semestru
AT
14
din planul de învăţământ

4

TC

10

II Distribuţia fondului de timp pe semestru :
II a) Studiu după manualul ID
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c) Pregătire teme, laboratoare, referate, portofolii şi eseuri
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore pe semestru (I+IIa+IIb+IIc+III+IV)
Numărul de credite

AA

ore
28
52
28
3
-

125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
•
Competenţe
•
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Activitate de autoinstruire
• Laptop/Desktop, conexiune la internet, suportul de curs în formatul pus la dispoziția
studentului, materialele postate pe platforme electronice,bibliografie recomandată
Desfăşurare
AT
• Laptop/Desktop, conexiune la internet
aplicaţii
TC
•
AA
•
6.

Competenţe specifice acumulate
• formarea deprinderilor necesare pentru realizarea şi interpretarea diagramelor ce redau evoluţia
indicatorilor care surprind activitatea turistică;
• abilităţi de a sintetiza informaţiile referitoare la aspectele potenţialului turistic de diverse tipuri,
Competenţe
pentru a crea imaginea de ansamblu a structurilor teritoriale;
profesionale
•
capacitatea de a imagina şi de a descrie procese şi fenomene care au generat diferite tipuri de
turism;
• capacitatea de a interpreta critic diverse reflectări ale problemelor legate de activităţile turistice
din România de azi.
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Fişa disciplinei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Competenţe
transversale

•
•
•
•
•
•

definirea corectă a conceptelor de bază legate de potenţialul turistic;
cunoaşterea rolului bazei materiale în turism;
însuşirea noţiunilor generale privind tipurile de turism;
însuşirea cunoştinţelor generale de bază particularităţile fluxurilor turistice din România;
cunoaşterea particularităţilor potenţialului turistic din principalele regiuni geografice ale
României;
formarea şi utilizarea corectă a unui limbaj de specialitate
explicarea şi interpretarea relaţiilor dintre cadrul natural şi antropic şi dezvoltarea turismului;
explicarea şi interpretarea actualei configuraţii a fluxurilor turistice la nivelul României;
explicarea şi interpretarea relaţiilor dintre baza materială a turismului şi dezvoltarea acestuia
explicarea şi interpretarea rolului factorilor care determină dezvoltarea turismului în marile
centre urbane.
disponibilitate şi interes pentru cunoaşterea şi asimilarea unor noţiuni noi;
reacţia pozitivă la sugestii, cerinţe, sarcini didactice, satisfacţia de a răspunde;
implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina;
capacitatea de a avea un comportament etic;
capacitatea de studiu individual şi în echipă;
abilitatea de a colabora cu specialişti din alte domenii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general • însuşirea, valorificarea şi aprofundarea conceptelor de bază din domeniul geografiei
al disciplinei
turismului, referitoare la potenţialul turistic și patrimoniu turistic;
Obiective
• explicarea şi interpretarea relaţiilor dintre elementele cadrului natural şi antropic şi dezvoltarea
specifice
turismului;
• însuşirea şi valorificarea unor noţiuni elementare privind individualitatea turistică a marilor
regiuni geografice din România.
8. Conţinuturi
Unităţi de învăţare / Activităţi de autoinstruire
(AI)
UI 1. Turismul în România – consideraţii de
Geografie istorică
UI 2. Fondul turistic natural şi cultural istoric
Potenţialul substratului geologic şi al reliefului
1. Clima ca factor şi resursă în turism
2. Potenţialul turistic al apelor (subterane
şi de suprafaţă)
3. Vegetaţia şi fauna
4. Obiectivele cultural-istorice
5. Peisajul geografic şi turismul
UI 3. Baza materială a turismului
1.Baza de cazare
2.Căile de comunicaţie
3.Alte componente ale bazei materiale:
amenajări balneare, de agrement şi
sport, alimentaţie publică
UI 4. Tipologia turismului: criterii, tipuri de
turism
1. Turismul staţionar (de sejur)
2. Turismul itinerant
3. Turismul de sfârşit de săptămână
4. Turismul rural

Nr. ore
4

Metode de
predare/învățare
expunere, problematizarea,
demonstraţia,exemplificarea,
autoevaluarea

Recomandări
prezentări Power
Point, materiale
video, curs ID

4

expunere, problematizarea,
exemplificarea,
autoevaluarea

prezentări Power
Point, curs ID

2

expunere, problematizarea,
exemplificarea,
autoevaluarea

prezentări Power
Point, curs ID

4

expunere, conversaţia
euristică, problematizarea,
demonstraţia,
exemplificarea,
autoevaluarea

prezentări Power
Point, materiale
video, cursul ID

Fişa disciplinei
UI 5. Taxonomia turistică
1. Marile regiuni turistice (regiunile de
rangul I)
1.1. Litoralul Mării Negre şi Dobrogea
interioară
1.2. Delta Dunării
1.3. Bucovina
1.4. Maramureş - Rodna - Suhard
1.5. Neamţ - Ceahlău - Hăşmaş
1.6. Grupa Bucegi - Valea Prahovei - Braşov
1.7. Făgăraş - Argeş - Vâlcea
1.8. Oltenia subcarpatică - Grupa Retezat Haţeg - Poiana Ruscă
1.9. Munţii Banatului - Culoarul TimişCerna - Porţile de Fier
1.10. Munţii Apuseni

10

expunere, conversaţia
euristică, problematizarea,
demonstraţia,
exemplificarea,
studiu de caz, autoevaluare

prezentări Power
Point, materiale
video, cursul ID

4

expunere, conversaţia
euristică, problematizarea,
demonstraţia,
exemplificarea,
studiu de caz, autoevaluare

prezentări Power
Point, materiale
video, cursul ID

2. Principalele areale (regiuni turistice
de rangul II) şi axe turistice
3. Marile centre turistice şi zonele
recreative urbane şi periurbane
UI 6. Consideraţii asupra fluxului turistic intern
şi internaţional

Bibliografie
Bălteanu, D. şi col. (2005) – România, spaţiu, societate, mediu, Edit. Academiei Române, Bucureşti.
Bălteanu, D. şi col. (2003) – România. Arii naturale protejate (Hartă), Edit. Academiei, Bucureşti.
Ciangă, N. (1998) – Turismul din Carpaţii Orientali. Studiu de Geografie umană, Edit. Presa Universitară Clujeană,
Cluj-Napoca.
Ciangă, N. (2001) – România. Geografia turismului (Partea întâi), Presa Univ. Clujeană, Cluj-Napoca.
Cheia, Gheorghe (2015), Patrimoniul turistic al României. Material de studiu pentru studenții ID.
Cocean, P. (1996) – Geografia turismului, Edit. Carro, Bucureşti.
Cocean, P. (1997) – Geografia turismului românesc, Edit. Focul Viu, Cluj-Napoca.
Cucu V. (1996) - România, geografie economică, Edit. Glasul Bucovinei, Iaşi.
Erdeli, G., Cucu, V. (2005) - România - Populaţie, aşezări umane, Economie, Edit. Transversal, Bucureşti.
Erdeli, G., Istrate, I. (1996) – Potenţialul turistic al României, Edit. Univ. din Bucureşti.
Erdeli, G., Gheorghilaş, A. (2006) – Amenajări turistice, Edit. Universitară, Bucureşti.
Glăvan, V., Stoian O. (1978) – Potenţialul turistic montan din România, Studii de turism, Vo. II, I.E.C.I.T., Bucureşti.
Iosep, I., Petrariu, Simona (2007) – Caiet de lucrări practice la Geografia umană a României, Edit. Universităţii
„Ştefan cel Mare” din Suceava.
Mitrache, Şt. Şi col. (1996) – Agroturism şi turism rural, Edit. Fax Press, Bucureşti.
Muntele, I., Iaţu, C. (2006) – Geografia turismului – Concepte, metode şi forme de manifestare spaţio-temporală,
Edit. Sedcom Libris, Iaşi.
Oancea, D., Swizewski, C. (1981) – La carte de l'economie du tourisme de la Roumanie, ASUCI – CG, XVI, Iaşi.
Posea, Gr. şi col. (1969) – Zonarea judeţelor din România după potenţialul turistic, Lucr. Colocviului Naţ. Geogr.
Turism, 1968, Bucureşti.
Posea, Gr. (1999) – România – geografie şi geopolitică, Edit. Fundaţiei „România de mâine”, Bucureşti.
Popovici I. (1977) – Regiunile turistice din RS România, SCGGG – Geogr., XXIV, 2, Bucureşti.
Roşu, Al. (1970) – Geografia turismului –Conţinut şi mod de reprezentare cartografică, Terra, nr. 6, Bucureşti.
Vlăduţiu, I. (1973) – Etnografia românească, Edit. Şt., Bucureşti.
* * * (1969) – Judeţele României socialiste, Edit. Politică, Bucureşti.
* * * (1977) – Zonarea turistică a RS România, Centrul de cercetări economice pentru promovarea turismului
internaţional, Bucureşti.
* * * (1998) – Legea nr. 151/15 iulie 1998 privind dezvoltarea regională în România, Monitorul Oficial, nr. 265/16
iulie, Bucureşti.
* * * (l983 - l984 - l987 - l992-2009)- Geografia României, vol.I - V, Edit. Academiei, Bucureşti.
* * * (2010) - Anuarul statistic al României-2009, Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti.
* * * - Colecţia „Judeţele Patriei”, Institutul de Geografie, Edit. Academiei, RS România, Bucureşti.
Bibliografie minimală

Fişa disciplinei
Ciangă, N. (1998) – Turismul din Carpaţii Orientali. Studiu de Geografie umană, Edit. Presa Universitară Clujeană,
Cluj-Napoca.
Ciangă, N. (2001) – România. Geografia turismului (Partea întâi), Presa Univ. Clujeană, Cluj-Napoca.
Cocean, P. (1996) – Geografia turismului, Edit. Carro, Bucureşti.
Cocean, P. (1997) – Geografia turismului românesc, Edit. Focul Viu, Cluj-Napoca.
Erdeli, G., Gheorghilaş, A. (2006) – Amenajări turistice, Edit. Universitară, Bucureşti.
Muntele, I., Iaţu, C. (2006) – Geografia turismului – Concepte, metode şi forme de manifestare spaţio-temporală,
Edit. Sedcom Libris, Iaşi.
Activităţi de tutorat (AT) şi de evaluare pe parcurs (TC)

Nr. ore

AT 1
Introducere (prezentarea tematicii, a bibliografiei, a surselor
de date utilizate).Clarificarea noţiunilor de bază referitoare
la potenţialul și patrimoniu turistic. Identificarea tipurilor
de turism din anumite regiuni pe baza studiilor de caz.

4

TC 1 Prezentarea potenţialului turistic al judeţului X.

10

Metode de predare /
învățare
expunerea, explicaţia,
conversaţia,
demonstraţia,
învăţarea prin
descoperire,
experimentarea,
învăţarea prin
analogie
activitate individuală

Observaţii

Bibliografie
Bălteanu, D. şi col. (2005) – România, spaţiu, societate, mediu, Edit. Academiei Române, Bucureşti.
Bălteanu, D. şi col. (2003) – România. Arii naturale protejate (Hartă), Edit. Academiei, Bucureşti.
Ciangă, N. (1998) – Turismul din Carpaţii Orientali. Studiu de Geografie umană, Edit. Presa Universitară Clujeană,
Cluj-Napoca.
Ciangă, N. (2001) – România. Geografia turismului (Partea întâi), Presa Univ. Clujeană, Cluj-Napoca.
Cocean, P. (1996) – Geografia turismului, Edit. Carro, Bucureşti.
Cocean, P. (1997) – Geografia turismului românesc, Edit. Focul Viu, Cluj-Napoca.
Cucu V. (1996) - România, geografie economică, Edit. Glasul Bucovinei, Iaşi.
Erdeli, G., Cucu, V. (2005) - România - Populaţie, aşezări umane, Economie, Edit. Transversal, Bucureşti.
Erdeli, G., Istrate, I. (1996) – Potenţialul turistic al României, Edit. Univ. din Bucureşti.
Erdeli, G., Gheorghilaş, A. (2006) – Amenajări turistice, Edit. Universitară, Bucureşti.
Glăvan, V., Stoian O. (1978) – Potenţialul turistic montan din România, Studii de turism, Vo. II, I.E.C.I.T., Bucureşti.
Iosep, I., Petrariu, Simona (2007) – Caiet de lucrări practice la Geografia umană a României, Edit. Universităţii
„Ştefan cel Mare” din Suceava.
Mitrache, Şt. Şi col. (1996) – Agroturism şi turism rural, Edit. Fax Press, Bucureşti
Muntele, I., Iaţu, C. (2006) – Geografia turismului – Concepte, metode şi forme de manifestare spaţio-temporală,
Edit. Sedcom Libris, Iaşi.
Oancea, D., Swizewski, C. (1981) – La carte de l'economie du tourisme de la Roumanie, ASUCI – CG, XVI, Iaşi.
Posea, Gr. şi col. (1969) – Zonarea judeţelor din România după potenţialul turistic, Lucr. Colocviului Naţ. Geogr.
Turism, 1968, Bucureşti.
Posea, Gr. (1999) – România – geografie şi geopolitică, Edit. Fundaţiei „România de mâine”, Bucureşti.
Popovici I. (1977) – Regiunile turistice din RS România, SCGGG – Geogr., XXIV, 2, Bucureşti.
Roşu, Al. (1970) – Geografia turismului –Conţinut şi mod de reprezentare cartografică, Terra, nr. 6, Bucureşti.
Vlăduţiu, I. (1973) – Etnografia românească, Edit. Şt., Bucureşti.
* * * (1969) – Judeţele României socialiste, Edit. Politică, Bucureşti.
* * * (1977) – Zonarea turistică a RS România, Centrul de cercetări economice pentru promovarea turismului
internaţional, Bucureşti
* * * (1998) – Legea nr. 151/15 iulie 1998 privind dezvoltarea regională în România, Monitorul Oficial, nr. 265/16
iulie, Bucureşti;
* * * (l983 - l984 - l987 - l992-2009)- Geografia României, vol.I - V, Edit. Academiei, Bucureşti.
* * * (2010) - Anuarul statistic al României-2009, Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti.
* * * - Colecţia „Judeţele Patriei”, Institutul de Geografie, Edit. Academiei, RS România, Bucureşti.
Bibliografie minimală
Ciangă, N. (1998) – Turismul din Carpaţii Orientali. Studiu de Geografie umană, Edit. Presa Universitară Clujeană,
Cluj-Napoca.
Ciangă, N. (2001) – România. Geografia turismului (Partea întâi), Presa Univ. Clujeană, Cluj-Napoca.
Cocean, P. (1996) – Geografia turismului, Edit. Carro, Bucureşti.
Cocean, P. (1997) – Geografia turismului românesc, Edit. Focul Viu, Cluj-Napoca.
Erdeli, G., Gheorghilaş, A. (2006) – Amenajări turistice, Edit. Universitară, Bucureşti.

Fişa disciplinei
Muntele, I., Iaţu, C. (2006) – Geografia turismului – Concepte, metode şi forme de manifestare spaţio-temporală,
Edit. Sedcom Libris, Iaşi.
9.

•

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Noţiunile studiate sunt compatibile cu cele prezentate în universităţile din ţară şi străinătate pentru domeniul
geografie
10. Evaluare
Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

• Criterii generale de evaluare - corectitudinea
cunoştinţelor, utilizarea unui limbaj de
specialitate, coerenţa logică, fluenţa exprimării, forţa de argumentare
• Criterii specifice disciplinei
• Criterii ce vizează aspectele atitudinale şi
motivaţionale ale activităţii studenţilor

Evaluare sumativă prin
examen scris

50%

Tip activitate

AI

AT
• Criterii generale de evaluare - corectitudinea
cunoştinţelor, utilizarea unui limbaj de
specialitate, coerenţa logică, fluenţa
Evaluare formativă (pe
exprimării, forţa de argumentare,
TC
50%
parcurs): teme de control
• Criterii specifice disciplinei
• Criterii ce vizează aspectele atitudinale şi
motivaţionale ale activităţii studenţilor
AA
Standard minim de performanţă
Standarde minime pentru nota 5:
- însuşirea principalelor noţiuni privind potenţialul turistic natural şi antropic al României;
- cunoaşterea principalelor elemente de patrimoniu turistic ale regiunilor geografice din România;.
Standarde minime pentru nota 10:
- cunoştinţe detaliate despre noţiunile de bază potenţialul turistic natural şi antropic din România;
- cunoştinţe certe şi corect argumentate cu privire la baza materială a turismului, tipurile de turism şi fluxurile
turistice din România;
- capacitatea de sinteză şi conexiune între noţiunile învăţate;
- abilităţi de identificare a elementelor de potenţial turistic în diverse documente;
- mod personal de abordare şi interpretare;
- parcurgerea bibliografiei.
Data completării
25.09.2021

Semnătura coordonatorului de
disciplină
Lector univ. dr. Gheorghe CHEIA

Semnătura tutorelui
Lector univ. dr. Gheorghe CHEIA

Data avizării în departament
27.09.2021

Semnătura directorului de departament
Lector univ. dr. Despina SAGHIN

Data aprobării în Consiliul facultăţii
27.09.2021

Semnătura decanului
Profesor univ. dr. Florin PINTESCU

