FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA
CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE / GEOGRAFIE
-

1.4 Domeniul de studii

GEOGRAFIE

1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

LICENTA
GEOGRAFIA TURISMULUI

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
TURISM RELIGIOS SI ECUMENIC
2.2 Titularul activităţilor de curs
Prof. Dr. CRETAN REMUS
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Asist. Dr. CLAUDIA DOICIAR
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul
I 2.6 Tipul de Colocviu 2.7 Regimul DS
evaluare
disciplinei (Optionala)

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
1
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28
din care: 3.5 curs
14
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi……………………………………
3.7 Total ore studiu individual
47
3.8 Total ore pe semestru
75
3.9 Numărul de credite
3

1
14
ore
20
10
10
5
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

Obligatorie este disciplina Geografie culturala, ca discipline recomandate: Geografia
4.2 de competenţe

populatiei
- cunoasterea notiunilor de bază ale etniilor si religiilor;

- cunoasterea si întelegerea relatiilor spatiale de etnicitate si confesionalitate;

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului

- sala/birou cu laptop pentru prezentarea in ppt a cursurilor;
- Se va folosi platforma de e-learning (Moodle – platforma de e-

learning UVT – https://elearning.e-uvt.ro/ pentru consultarea tuturor
fisierelor powerpoint ale cursului.
Aplicația de videoconferință utilizată va fi pe platform Google
Meet pentru fiecare curs. Toate videoconferintele (cursurile) vor fi
inregistrate.
Condițiile tehnice necesare de participare la procesul educațional
și la procesul de evaluare sunt: fiecare student sa detina un laptop
si/sau telefon mobil si sa fie prezent online la 50% din cursuri.
Modalitatea/platforma prin care suportul de curs poate fi
consultat în format electronic și accesarea altor resurse de
învățare/bibliografice în format digital se va face de catre student
prin consultarea platformei E-learning a UVT la disciplina
Turism religios si ecumenic aferenta sectiei de Geografia
Turismului.

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

- sala/birou cu laptop pentru prezentarea in ppt a lucrarilor practice
Aplicația de videoconferință utilizată va fi pe platforma Google
Meet pentru fiecare lucrare practica. Toate videoconferintele
lucrarilor practice vor fi inregistrate.
Condițiile tehnice necesare de participare la procesul educațional
și la procesul de evaluare a lucrarilor practice sunt: fiecare student
sa detina un laptop si/sau telefon mobil si sa fie prezent online.
Modalitatea/platforma prin care suportul de lucrari practice
poate fi consultat în format electronic și accesarea altor resurse de
învățare/bibliografice în format digital se va face de catre student
prin consultarea platformei E-learning a UVT la disciplina
Turism religios si ecumenic aferenta sectiei de Geografia
Turismului.

6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale








Definirea şi descrierea principalelor noţiuni, legităţi, procese şi fenomene geografice, explicarea genezei şi evoluţiei lor,
evaluarea consecinţelor pe care le au asupra sistemelor geografice naturale si antropice;
Identificarea şi analiza potenţialului geografic în scop turistic;
Prelucrarea datelor obtinute in cadrul unor cercetari teoretice şi analiza rezultatelor;
Folosirea TIC pentruprelucrareainformatiilorsianalizalor;
Argumentareasoluţiilorpebazacoroborăriiinformaţiilor din diferitesurse, cu caracter didactic, ştiinţificşi de popularizare din
domeniulgeografiei;
Aplicarea principiilor multi si interdisciplinaritatii in abordarea domeniului geografiei

Competenţe transversale





Aplicareastrategiilor de muncăeficientăşiresponsabilă, pebazaprincipiilor, normelorşiavalorilorcodului de eticăprofesională ;
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, atitudine etică faţă de grup, respect faţă de diversitate şi
multiculturalitate; acceptarea diversităţii de opinie ;
Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele pieţii muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Acest curs are in vedere insusirea notiunii de geografia turismului religios,

7.2 Obiectivele specifice

cu aplicabilitate asupra intregii lumi, sub aspectul formelor generale
privitoare la schimbarile in repartitia turistico-religioasa. Se vor asimila
cunostinte de repartitie geografica a turismului religios, astfel incat studentii
sa reuseasca sa acumuleze cunostinte cat mai ample despre elementele etnoconfesionale si turistice mondiale. Se insista pe aspecte teoretice, pe anumiti
poli de dezvoltare turistica religioasa si concepte religioase globale.
1.Cunoaştere şi înţelegere(cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor
specifice disciplinei)


Cunoaşterea interacţiunii dintre componentele turistice si religioase
geografice;
 Individualizarea mecanismelor care determina diferenţieri etno-religioase
teritoriale in context turistic;
 Depistarea legităţilor care guvernează schimbarea comportamentului turistic
religios;
Integrarea conceptelor de bază şi a tipurilor de interacţiune dintre subsistemele
naturale, economice şi antropice, în context turistic confesional.
2.Explicare si interpretare(explicarea si interpretarea unor idei, proiecte,
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice si practice ale disciplinei)


Interpretarea dinamicii teritoriale a religiilor si turismului religios, prin
analogii cu fenomene din alte ştiinţe (istorie, lingvistica, stiinte politice etc.);
 Judecarea corectă a dezvoltării teritoriale şi individualizarea mecansimelor
care determină discrepanţele religioase teritoriale, sub aspectul originii
acestora;
Formularea de ipoteze privind originea si evolutia turismului religios si ecumenic.
3. Instrumental – aplicative(proiectarea, conducerea si evaluarea activităţilor
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici si instrumente de investigare si
de aplicare)


Conceperea unor planuri de analiză a interacţiunii dintre componentele etnoreligioase in context turistic;
 Folosirea unor tehnici moderne de determinare a influenţelor reciproce dintre
elemetele confesionalein sistem teritorial;
 Definirea şi aplicarea unor metode de cercetare a turismului religios sub
aspect geografic;
Elaborarea şi aplicarea de chestionare pentru aprecierea relaţiilor dintre etnii si
religii.
4. Atitudinale(manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de
domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori si relaţii

democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice /
valorificarea optima si creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice /
implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice /
angajarea in relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi
similare / participarea la propria dezvoltare profesionala)


Atragerea studenţilor pentru participarea directă la dezbateri, pentru trecerea
de la abordarea empirică la una modernă a relaţiilor dintre componentele
turistice confesionale;
 Elaborarea de lucrări şi referate conectate cu interacţiunea dinamică dintre
elementele etnice si religioase;
 Formarea unor echipe complexe de elaborare a unor contracte/granturi de
cercetare axate pe analiză şi dinamică turistica religioasa teritorială, cu
includerea studentilor in astfel de granturi;
Trezirea interesului studentilor pentru participarea la activităţi de cercetare în
echipe multidisciplinare.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Definirea şi structura turismului religios

Metode de predare
Prezentare powerpoint: explicatia,
problematizarea

Nr ore
2

Prezentare powerpoint: explicatia,
problematizarea

2

Prezentare powerpoint: explicatia,
problematizarea

2

Bibliografie aferenta temei:
1.

2.

3.

Kong, Lily (1990). "Geography and
religion: trends and
prospects". Progress in Human
Geography 14 (3): 355–371.
Knott, K. (2005). The location of
religion: a spatial analysis. London,
Equinox Publishing Ltd.
Voiculescu, S, Cretan, R. (2005),
Geografie culturala: teme, evolutii si
perspective, Edit. Eurostampa,
Timisoara

Criterii şi principii în dinamica etno-religioasa
mondiala
Bibliografie aferenta temei:
1.
2.

3.

4.

Hobsbawm and Ranger (1983), The
Invention of Tradition, London. Verso
Kong, Lily (1990). "Geography and
religion: trends and
prospects". Progress in Human
Geography 14 (3): 355–371.
Knott, K. (2005). The location of
religion: a spatial analysis. London,
Equinox Publishing Ltd.
Voiculescu, S, Cretan, R. (2005),
Geografie culturala: teme, evolutii si
perspective, Edit. Eurostampa,
Timisoara

Teorii specifice (privind minoritatea religioasa
si etno-religioasa)
Bibliografie aferenta temei:
1.

Hobsbawm and Ranger (1983), The
Invention of Tradition, London. Verso

2.

3.

4.

Kong, Lily (1990). "Geography and
religion: trends and
prospects". Progress in Human
Geography 14 (3): 355–371.
Knott, K. (2005). The location of
religion: a spatial analysis. London,
Equinox Publishing Ltd.
Voiculescu, S, Cretan, R. (2005),
Geografie culturala: teme, evolutii si
perspective, Edit. Eurostampa,
Timisoara

Sisteme teritoriale turistice religioase globale

Prezentare powerpoint: explicatia,
problematizarea

2

Prezentare powerpoint: explicatia,
problematizarea

2

Prezentare powerpoint: explicatia,
problematizarea

2

Prezentare powerpoint: explicatia,
problematizarea

2

Bibliografie aferenta temei:
1.
2.

3.

Hobsbawm and Ranger (1983), The
Invention of Tradition, London. Verso
Kong, Lily (1990). "Geography and
religion: trends and
prospects". Progress in Human
Geography 14 (3): 355–371.
Knott, K. (2005). The location of
religion: a spatial analysis. London,
Equinox Publishing Ltd.

Caracteristici geografice ale grupurilor de
pelerini
Bibliografie aferenta temei:
1.
2.

3.

4.

Hobsbawm and Ranger (1983), The
Invention of Tradition, London. Verso
Kong, Lily (1990). "Geography and
religion: trends and
prospects". Progress in Human
Geography 14 (3): 355–371.
Knott, K. (2005). The location of
religion: a spatial analysis. London,
Equinox Publishing Ltd.
Voiculescu, S, Cretan, R. (2005),
Geografie culturala: teme, evolutii si
perspective, Edit. Eurostampa,
Timisoara

Marile segmente de turism religios ale lumii :
crestinism, mohamedanism, budism
Bibliografie aferenta temei:
1.

2.

3.

Kong, Lily (1990). "Geography and
religion: trends and
prospects". Progress in Human
Geography 14 (3): 355–371.
Knott, K. (2005). The location of
religion: a spatial analysis. London,
Equinox Publishing Ltd.
Voiculescu, S, Cretan, R. (2005),
Geografie culturala: teme, evolutii si
perspective, Edit. Eurostampa,
Timisoara

Areale de ecumenism pe glob
Bibliografie aferenta temei:

1.

2.

3.

4.

5.

Boniface, P., "Tourism Culture."
Annals of Tourism Research. vol. 25,
no. 3, 1998, p. 746-749.
De Blij H. J., 1997, Human Geography.
Culture, Society and Space, ed. J Wiley
& Sons, USA
Kong, Lily (1990). "Geography and
religion: trends and
prospects". Progress in Human
Geography 14 (3): 355–371.
Knott, K. (2005). The location of
religion: a spatial analysis. London,
Equinox Publishing Ltd.
Voiculescu, S, Cretan, R. (2005),
Geografie culturala: teme, evolutii si
perspective, Edit. Eurostampa,
Timisoara

TOTAL : 14 ore

Bibliografie CURS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Boniface, P., "Tourism Culture." Annals of Tourism Research. vol. 25, no. 3, 1998, p. 746-749.
De Blij H. J., 1997, Human Geography. Culture, Society and Space, ed. J Wiley & Sons, USA
Geertz, C., ed. (1967) Old Societies and New States: The Quest for Modernity in Africa and Asia. New York: The Free
Press.
Gellner, E. (1983) Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell.
Smith, A. D. (1986) The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Blackwell.
Hobsbawm and Ranger (1983), The Invention of Tradition, London. Verso
Kong, Lily (1990). "Geography and religion: trends and prospects". Progress in Human Geography 14 (3): 355–371.
Knott, K. (2005). The location of religion: a spatial analysis. London, Equinox Publishing Ltd.
Voiculescu, S, Cretan, R. (2005), Geografie culturala: teme, evolutii si perspective, Edit. Eurostampa, Timisoara

8.2 Seminar / laborator
Modelul turistic global religios:
Ierusalim, Vatican etc (analiza
concretă a unui model turistic global
religios–
prezentarea
structurii
acestuia
şi
dezbateri
asupra
particularităţilor
reieşite
din
analizele comparative);

Bibliografie aferenta temei:
1.

2.

3.

4.

Boniface, P., "Tourism
Culture." Annals of
Tourism Research. vol. 25,
no. 3, 1998, p. 746-749.
De Blij H. J., 1997, Human
Geography. Culture,
Society and Space, ed. J
Wiley & Sons, USA
Kong, Lily
(1990). "Geography and
religion: trends and
prospects". Progress in
Human Geography 14 (3):
355–371.
Knott, K. (2005). The
location of religion: a
spatial analysis. London,
Equinox Publishing Ltd.

Metode de predare
Lucrari practice: discutii cu studentii pe tematica
respectiva.

Nr ore
2

5.

Voiculescu, S, Cretan, R.
(2005), Geografie
culturala: teme, evolutii si
perspective, Edit.
Eurostampa, Timisoara

Distribuţia religiilor în
următoarele regiuni: Africa de
Nord şi Orientul Apropiat, Africa
de Vest, Africa Centrală, Africa
de Est, Africa de Sud.America de
Nord, America Centrală, America
de Sud.Asia de Nord-est, Asia de
Sud-est, Oceania, Europa de
Nord, Europa de Vest, Europa
Centrală şi de Est, Europa Sudică
(Mediteraneană)

Lucrari practice: realizarea hărţii de către
strudenţi cu ajutorul softului ArcGis pe baza
datelor bibliografice.

4

Baza de date utilizată:
http://en.wikipedia.org/wiki/Religions_by_country
Suport cartographic: ESRI Word Map
Soft folosit: ArcGis

Bibliografie aferenta temei:
1.

2.

3.

4.

5.

Boniface, P., "Tourism
Culture." Annals of
Tourism Research. vol. 25,
no. 3, 1998, p. 746-749.
De Blij H. J., 1997, Human
Geography. Culture,
Society and Space, ed. J
Wiley & Sons, USA
Kong, Lily
(1990). "Geography and
religion: trends and
prospects". Progress in
Human Geography 14 (3):
355–371.
Knott, K. (2005). The
location of religion: a
spatial analysis. London,
Equinox Publishing Ltd.
Voiculescu, S, Cretan, R.
(2005), Geografie
culturala: teme, evolutii si
perspective, Edit.
Eurostampa, Timisoara

Centrele de pelerinaj de
importanţă naţională – aria de
influenţă şi rute de acces:
informare online

Lucrari practice: realizarea hărţilor la nivel
de judeţe a centrelor de pelerinaj de
importantanţă naţională pe baza bazei de date
puse la dispozitie in cadrul laboratorului şi pe
baza bibliografiei
Suport cartografic:
- GDAM; sursa geo-spatial.org
- Open Google Layers plug-in
- Google maps
Soft: QGis
Resurse, help: http://www.qgistutorials.com/
http://www.qgistutorials.com/en/docs/makin
g_a_map.html

Bibliografie aferenta temei:
1.

Boniface, P., "Tourism
Culture." Annals of

6

2.

3.

4.

5.

Tourism Research. vol. 25,
no. 3, 1998, p. 746-749.
De Blij H. J., 1997, Human
Geography. Culture,
Society and Space, ed. J
Wiley & Sons, USA
Kong, Lily
(1990). "Geography and
religion: trends and
prospects". Progress in
Human Geography 14 (3):
355–371.
Knott, K. (2005). The
location of religion: a
spatial analysis. London,
Equinox Publishing Ltd.
Voiculescu, S, Cretan, R.
(2005), Geografie
culturala: teme, evolutii si
perspective, Edit.
Eurostampa, Timisoara

Deplasare pe teren la un
centru de pelerinaj crestin din
Romania
Bibliografie aferenta temei:
1.

2.

3.

4.

5.

Lucrări practice pe teren: intelegerea de catre
studenti a rolului geografic al unui centru de
pelerinaj din Romania

2

Boniface, P., "Tourism
Culture." Annals of
Tourism Research. vol. 25,
no. 3, 1998, p. 746-749.
De Blij H. J., 1997, Human
Geography. Culture,
Society and Space, ed. J
Wiley & Sons, USA
Kong, Lily
(1990). "Geography and
religion: trends and
prospects". Progress in
Human Geography 14 (3):
355–371.
Knott, K. (2005). The
location of religion: a
spatial analysis. London,
Equinox Publishing Ltd.
Voiculescu, S, Cretan, R.
(2005), Geografie
culturala: teme, evolutii si
perspective, Edit.
Eurostampa, Timisoara

TOTAL : 14 ore
Bibliografie Lucrari Practice
De Blij H. J., 1997, Human Geography. Culture, Society and Space, ed. J Wiley & Sons, USA
Boniface, P., "Tourism Culture." Annals of Tourism Research. vol. 25, no. 3, 1998, p. 746-749.
Chang, T. C., "Local Uniqueness in the Global Village: Heritage Tourism in Singapore." Professional
Geographer. Vol. 51, no. 1, 1999, p. 91-103.
Dicken, P. – Global shift, ediţia a VI-a, Willey and Sons, New York, 2004
Nelson, G.,V., Human Geography : People, Cultures and Landscapes
Rubenstein J., 1989, The Cultural Landsacape. An introduction to Human Geography, Miami University
Voiculescu S., Creţan R., 2005, Geografie culturală. Teme, evoluţii si perspective, Ed, Eurostampa

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
- Disciplina este elaborată pe baza unor manuale din domeniul de turism religios recunoscute international.
- cadrul didactic are doctoratul în domeniul geografiei;
- o parte din elementele prezentate în cadrul cursului si seminarului au fost dezbătute în cadrul unor conferinte si prelegeri
nationale si internationale;
- promovarea gradului didactic pe postul de profesor s-a făcut pe baza unor publicatii din domeniul geografiei turismului;

Ocupaţii posibile conform COR: Administrator hotel - 141104; Administrator pensiune turistica - 515203; Agent de
transport internaţional - 422105; Agent de transport turistic intern - 422104; Agent de turism - 422102; Agent de turism
tour-operator - 422103; Agent transporturi externe - 422108; Agent transporturi interne - 422109; Analist în turism 263204; Asistent de cercetare în geografie - 263213; Cartograf - 216501; Geograf - 263202; Ghid de turism - 511301;
Organizator activitate turism (studii superioare) - 243102; Profesor în învatamântul gimnazial - 233002

10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

- cunoastere si întelegere;

Examen oral pe platforma Google Meet.

10.5 Seminar /
laborator

- cunoastere si întelegere;

- activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări
practice/proiect etc.
- realizarea hărţilor şi a referatelor însoţitoare
acestora detaliate în cadrul tematicii

10.3 Pondere din
nota finală
70%
30%

- abilitatea de explicare si
interpretare;
- rezolvarea completă si
corectă a cerintelor.

10.6 Standard minim de performanţă
1. Studentul cunoaşte care sunt principalele concepte, le recunoaşteşi le defineşte corect;
2. Limbajul de specialitate este simplu, dar correct utilizat;
3. Minim nota 5 la seminar;
4. Să rezolve bine un minim de întrebări grilă si de aplicatii geografice.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

20 SEPTEMBRIE 2020

Prof. Dr Remus Cretan

Asist. Dr. Claudia Doiciar

Data avizării în catedră/departament

Semnătura şefului catedrei/departamentului

