
 
Fișa 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 Master 

Programul de studii/calificarea TURISM ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ ÎF 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei PRACTICA DE SPECIALITATE 

Titularul activităţilor de curs  

Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Viorel Neculai CHIRIŢĂ 

Anul de 
studiu 

II Semestrul 4 Tipul de evaluare COLOCVIU 

Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - 
complementară 

DAP 

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

DO 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 5 Curs - Seminar - Laborator - Proiect 5 

I b) Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

70 Curs - Seminar - Laborator - Proiect 70 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 62 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de 
specialitate şi pe teren 

58 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 57 

II d)Tutoriat - 

III Examinări 3 

IV Alte activităţi:  

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 177 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 250 

Numărul de credite 10 

Universitatea 
 Ştefan cel Mare 
Suceava 
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4. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP1: Cunoașterea aprofundată a fenomenului turistic și a implicațiilor acestuia 
asupra dezvoltării regionale; cunoașterea aspectelor teoretice, metodologice și 
practice specifice activităților turistice și economice din diverse arii geografice cu 
utilizarea unui limbaj specific domeniului, dar adecvat în comunicarea cu medii 
profesionale diferite (1p); 

CP2: Valorificarea cunoștințelor de specialitate în explicarea și interpretarea unor 
situații noi, în contexte mai largi asociate domeniului turismului și dezvoltării 
regionale (1p) 

CP3: Utilizarea integrată a conceptelor și metodelor de lucru specifice domeniului, în 
situații care cer emiterea de rezolvări a unor probleme teoretice și practice noi (1p); 

CP4: Utilizarea nuanțată și pertinentă a unor criterii și metode de evaluare, pentru a 
formula judecăți de valoare și a fundamenta decizii constructive în activitățile 
turistice și cele ce implică dezvoltarea regională(1p) 

CP5 : Elaborarea de proiecte profesionale și/sau de cercetare utilizând metode 
calitative și cantitative specifice domeniului turismului și economiei (1p) 

Competenţe 
transversale 

CT1: Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiții de autonomie și 
independență profesională; (1p) 

CT2: Utilizarea unor moduri diverse de comunicare scris și oral, inclusiv o limbă 
străină; (1p) 

CT3 : Utilizarea tehnologiilor informatice (1p) 

CT4 : Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare și 
asumarea responsabilității de a elabora un program personal de autoperfecționare 
(1p) 

CT5 : Asumarea de roluri sau funcții de conducere a activității unor grupuri 
profesionale sau a unor instituții (1p).  

5. Conţinuturi 

Activități pentru practica de specialitate  
 

Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 

1. Elemente introductive de planificare teritorială 
turistică și de transpunere în cartograme elaborate în 
GIS a informațiilor din planificarea teritorial-  

Identificarea elementelor geografice care definesc 
regiunea cercetată  

10 Problematizarea,  
Aplicaţii asistate 
PC 
Prezentarea 
Agențiilor de 
turism 

Dezbateri, 
prezentări de 
rapoarte 

2. Particularitățile turismului în aria țintă, ca sistem 
teritorial turistic de referință; 

5 Analize regionale  
Problematizarea,  
Aplicaţii asistate 
PC pentru 
elaborarea 
cartogramelor; 

dezbateri 

3. Tipuri de amenajări turistice. Etapele de 
elaborare a PUG-urilor / documentarea pentru 

5 Aplicații asistate 
pe calculator; 

dezbateri 
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elaborarea strategiilor de dezvoltare Conceperea unui 
plan de analiză 
diagnostic 
teritorial turistic.  

4. Categorii de amenajări şi planificări teritoriale în 
regiunile montane; evoluțiile spontane ale spațiului 
montan locuit- disfuncționalități teritoriale; 

10 Problematizarea,  
Aplicaţii asistate 
PC 

Dezbateri 
privind criteriile 
de diferențiere 
a SST montane 

5. Planificarea în regiunile montane 
Exemplificări ale amenajărilor turistice din stațiuni 
turistice. 

Identificarea particularităților de dezvoltare a așezărilor  
  

10 Problematizarea,  
Aplicaţii asistate 
PC 

Analiza 
structurii SST 
din Bucovina 

6. Sisteme teritoriale turistice .Specificitatea 
amenajărilor turistice. 

Realizarea de materiale cartografice specifice pe baza 
datelor colectate pe teren  

10 Expunerea, 
Practica de teren 
pe diferite trasee 
din Județ 

Dezbateri pe 
seama unor 
proiecte 
prezentate 

7. Planificări și amenajări turistice în spațiile de 
dominantă verde; problematica planificării în ariilor 
protejate; SST culturale, exemplificări. Conceptul de 
peisaj cultural. 

Desfășurarea unor activități de colectare și analiză a 
datelor în cadrul firmelor de specialitate. 

 

20 Practica de teren Dezbateri pe 
baza 
proiectelor și 
referatelor  

 
Bibliografie 

• Armaş I., Damian R. (2001) – Cartarea şi cartografierea elementelor de mediu, Ed. Enciclopedică, Bucureşti 

• Cândea, Melinda, Bran Florina, Cimpoeru Irina, (2006 ), Organizarea, amenajarea şi dezvoltarea durabilă a 
spaţiului geografic, Editura Universitară, Bucureşti 

• Ciangă N., Deszi. St, (2007), Amenajare Turistică, ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj -Napoca 

• Cocean, P., Dezsi, St. (2005) - Prospectare si geoinformare turistic, Ed. Presa universitară clujeană, Cluj-
Napoca 

• Ianoș, I. (1987) - Orașele si organizarea spațiului geografic, Ed. Tehnică, București 

• Ianoş, I. (2001) – Sisteme teritoriale, Ed. Tehnică, Bucureşti 

• Pușcașu, Violeta (2005) – Planificarea sistemelor teritoriale, Ed. Didactică si Pedagogica, Bucuresti 

• Rotariu, T., Ilut, P. (2006) - Ancheta sociologică și sondajul de opinie. Teorie si practică, Ed. Polirom, Iași 

• Surd V., coord., (2005), Amenajarea teritoriului și infrastructuri tehnice, ed. Presa Universitară Clujeană, 
Cluj -Napoca  

• Zotic V. (2005)- Componentele operaționale ale organizării spațiului geografic 

 

6. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

Activitatea în teren, desfășurată sub forma practicii staționare, permite studenților să realizeze legătura dintre teorie si 

practică, ceea ce constituie un avantaj incontestabil pentru absolvenți, răspunzând unei dorințe mereu exprimate de 

angajatorii din toate domeniile. . 
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7. Evaluare 

Tip 
activitate 

Criterii de evaluare 
Metode de 
evaluare 

Ponde
re din 
nota 
finală 

Proiect 

• Elaborare unui proiect/referat de analiză diagnostic 
teritorial dintr-un sistem teritorial turistic, inclusi 
dintr-o stațiune turistică de interes local/național; 

• Identificarea mijloacelor de informare şi de susţinerea 
argumentată a celor din cadrul geografiei regionale, a 
căilor optime de recunoaştere a informaţiilor 
referitoare la diferite SST; 

• Elaborarea proeictului pe baza informaţiilor preluate 
critic din bibliografie şi din alte surse (internet, hărţi 
tematice şi din articole ştiinţifice). 

Evaluare pe 
parcurs, teste de 
evaluare şi 
analizele frontale. 

40% 

Standarde minim de performanţă 

• însuşirea vocabularului aferent sistemului ştiinţelor geografice , respectiv ale organizării spațiului 
geografic; 

 
• abilități de utilizare a metodelor si mijloacelor specifice cercetării geografice • corecta utilizare a surselor 

bibliografice  

 

•  Cunoașterea particularităților de amenajare optimă cu scopuir funcționale variate/ turistice, a 
particularităților SST, dovedite prin  structura , funcționalitate și dinamică; 

• cunoaşterea şi argumentarea geografică a datelor cartografice de planificare teritorială 
geografice exemplificate, şi interpretarea corectă a particularităţilor geografice diferenţiere a 
organizării teritoriale; 

• Identificarea şi recunoaşterea modalităților concrete de diagnoză teritoriale pentru diferite 
categorii de SST; 

• capacitatea elaborării şi editării materialelor scrise şi cartografice pentru susţinerea 
caracteristicilor de organizare a spațiului geografic. 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

20.09.2022 Conf. univ. dr. V. CHIRIȚĂ Conf. univ. dr. V. CHIRIȚĂ 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

26.09.2022 Lector univ. dr. Despina SAGHIN 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

26.09.2022 Prof. univ. dr. Florin PINTESCU 

 


