FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
CHIMIE-BIOLOGIE ȘI GEOGRAFIE/GEOGRAFIE
GEOGRAFIE
LICENȚĂ
GEOGRAFIA TURISMULUI

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul

MONTANOLOGIE ŞI TURISM MONTAN
Prof. univ. dr. habil. Mircea VOICULESCU
Asist. univ. dr. Florentina POPESCU
II 2.6 Tipul de evaluare
Examen
2.7 Regimul disciplinei

F

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4 din care: 3.2 curs
2 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56 din care: 3.5 curs
28 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
69
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Numărul de credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Specializare
4.2 de competenţe
Nu este cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice cumulate

Amfiteatru cu aparatură necesară susținerii cursului
Sală de laborator cu echipament necesar (computere, soft-uri
dedicate, videoproiector) susținerii lucrărilor de laborator

2
28
69
25
14
10
8
12

Competenţe profesionale
Competenţe
transversale

Cunoaşterea rolului spaţiului montan şi a principalelor sale caracteristici pentru desfăşurarea practicilor
turistice;
Înţelegerea raportului care se stabileşte între relief, climat şi structurile vegetale şi practicile turistice
specifice;
Cunoaşterea şi înţelegerea factorilor de influenţă, a motivaţiilor şi practicilor care determină fluxurile
turistice dintr-un spaţiu montan dar şi a impactului ecologic asupra mediului montan;
Cunoaşterea strategiilor de dezvoltare pe care le oferă turismul montan;
Cunoaşterea principalelor tipuri de activităţi turistice, specifice spaţiilor montane;
Cunoaşterea principalelor areale montane cu vocaţie turistică din România dar şi din lume, cu referire
specială asupra spaţiului alpin european şi nord-american.
Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor
codului de etică profesională.
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipe multidisciplinare, atitudine etică faţă de grup, respect
faţă de diversitate şi multiculturalitate, acceptarea diversităţii de opinie.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Înțelegerea importanței cursului în ansamblul disciplinelor de la
disciplinei
Specializarea Geografia turismului.
Trezirea interesului studenţilor pentru disciplină, un bun început în
viitoarele lor preocupări asupra turismului montan.
7.2 Obiectivele specifice
Cunoaşterea caracteristicilor spațiului montan și conceperea unei abordări
specifice teoretice şi practice a interacţiunii dintre componentele mediului
montan şi practicile turistice.
Definirea unor direcţii de amenajare/restructurare (dacă este cazul), de
exploatare şi de protecţie şi conservare a unor spaţii montane cu vocaţie
turistică.
8. Conţinuturi
8.1. Curs
Introducere: definirea muntelui, a vocaţiei sale turistice şi a elementelor
care determină şi condiţionează diversitatea practicilor turistice.
Tendinţele actuale în evoluţia turismului montan în lume: factori de
influenţă, motivaţii, practici, fluxuri turistice.
Tendinţele actuale în evoluţia turismului montan în lume: efecte în plan
social şi demografic, impactul asupra mediului, strategii de protecţie şi
conservare, elemente ale gestiunii impactului ecologic (crearea de
parcuri şi rezervaţii naturale).
Elemente ale ofertei turismului montan: potenţial turistic, infrastructură,
domeniul schiabil amenajat/neamenajat, echipamente şi servicii.
Elemente ale ofertei turismului montan: modele de amenajare a
turismului montan şi strategii, principii de proiectare, dezvoltare şi
exploatare a unei staţiuni turistice montane, determinarea capacităţii de
primire (dimensiune, echipamente), elemente ale reuşitei unei staţiuni şi
ale atractivităţii turistice.
Caracteristicile geografice de ansamblu şi potenţialul turistic al
Carpaţilor Româneşti: cadrul natural şi potenţialul turistic.
Caracteristicile geografice de ansamblu şi potenţialul turistic al spaţiului
montan din lume (spaţiul alpin european, spaţiul montan nordamerican).

Metode de predare
Prelegerea ştiinţifică
introductivă
Prelegerea ştiinţifică
introductivă
Prelegerea ştiinţifică
introductivă
Prelegerea ştiinţifică
introductivă
Prelegerea ştiinţifică
dialogată, explicaţie,
descriere.
Studii de caz,
dezbaterea
Studii de caz,
dezbaterea

Observaţii

Alte spaţii turistice montane în lume.
Domenii schiabile în lume: caracteristici de ansamblu, factori de
atractivitate şi de succes, forme conexe şi complementare ale ofertei
turistice.
Domenii schiabile în Carpaţii Româneşti: caracteristici de ansamblu,
factori de atractivitate şi de succes, forme conexe şi complementare ale
ofertei turistice. Perspective de dezvoltare şi de exploatare a turismului
montan în România
8. Conţinuturi
8.1. Lucrări practice
Muntele şi staţiunea turistică (istoric, principii de
amenajare, valorificare economică, încadrare tipologică,
impact asupra mediului).
Analiza fizico-geografică a unei staţiuni turistice montane.
Tipuri şi forme de turism de vară şi de iarnă.

Studii de caz,
dezbaterea
Prelegerea ştiinţifică
dialogată, explicaţie,
descriere.
Prelegerea ştiinţifică
dialogată, explicaţie,
descriere.

Metode de predare
Explicaţia ştiinţifică,
demonstraţia, studii de caz
Explicaţia ştiinţifică,
demonstraţia, studii de caz
Explicaţia ştiinţifică,
demonstraţia, studii de caz
Explicaţia ştiinţifică,
demonstraţia, studii de caz

Observaţii

Analiza unor modele de amenajare a staţiunilor turistice
montane şi a strategiilor de dezvoltare turistică: principiile
care stau la baza proiectării unei staţiuni turistice montane.
Impactul dezvoltării turismului montan asupra mediului şi Descriere, problematizare,
metode de gestionarea a impactului ecologic.
studii de caz
Strategii de menţinere şi dezvoltare a produsului turistic Descriere, problematizare,
montan în perspectiva schimbărilor climatice globale.
studii de caz
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Stimulează implicarea personală a studenţilor în identificarea unor areale montane specific, susceptibile de a fi
amenajate din punct de vedere turistic, în perspectiva activitaților turistice de vară și/sau de iarnă.
Facilitează iniţierea din partea studenților a unor contacte şi eventuale colaborări cu organisme și instituții de
profil din domeniul amenajării și exploatării turistice montane.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Examene scrise
Examene orale

10.2 Metode de evaluare
Verificare scrisă
Observație curentă
Evaluarea referatelor
științifice
Evaluarea activităților
practice

10.3 Pondere din nota finală
60%
10%
15%
15%

10.6 Standard minim de performanţă
Studenţii pot obţine nota 5, dacă îndeplinesc cel puţin 50% din cerinţele la examen la care prezența este în
conformitate cu Regulamentul UVT şi din cerinţele minimale la activităţile de lucrări practice, la care prezenţa
este obligatorie (realizarea anchetelor de teren, a interviurilor, exploatarea rezultatelor care vor fi incluse în
dosarul de lucrări practice al studentului, prezentarea rezultatelor, participarea la dezbateri etc.)
Data completării
10.09.2019

Semnătura titularului de curs

Data avizării în catedră/department

Semnătura titularului de seminar

Semnătura şefului catedrei/departamentului

