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 Timişoara
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
Departamentul de Geografie
Geografie
Licenţă
Geografia turismului

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Turism rural şi agroturism
2.2 Titularul activităţilor de curs
Asist.univ.dr. Florentina POPESCU
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Asist.univ.dr. Florentina POPESCU
2.4 Anul de studiu III
2.5 Semestrul
II 2.6 Tipul de evaluare
E

2.7 Regimul disciplinei

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 practice
3.7 Total ore studiu individual
69
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Numărul de credite
5

Ds

2
28
ore
19
18
20
2
2
8

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

Nu este cazul
4.2 de competenţe

Abilităţi tehnico-informaţionale de bază

Promovarea disciplinelor premergătoare precum Geografia turismului
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului




Sala de curs cu videoproiector
Laborator cu calculatoare şi videoproiector

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 touristic
Prelucrarea datelor obtinute in cadrul unor cercetari teoretice şi analiza rezultatelor
Folosirea TIC pentru prelucrarea informatiilor si analiza lor
Argumentarea soluţiilor pe baza coroborării informaţiilor din diferite surse, cu caracter didactic,
ştiinţific şi de popularizare din domeniul geografiei
Aplicarea principiilor multi si interdisciplinaritatii in abordarea domeniului geografiei

Competenţe transversale





Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor
codului de etică profesională
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
 Cunoaşterea dimensiunilor fenomenului turistic în spaţiul rural.
7.2 Obiectivele specifice
 Înţelegerea de către studenţi a conceptului care cuprinde
activitatea turistică organizată şi condusă de populaţia locală în
strânsă legătură cu mediul ambient natural şi uman.
 Cunoaşterea modului de organizare şi desfăşurare a turismului la
ferma şi diversitatea produselor oferite de către fermieri.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Turismului rural: concepte şi definiţii
Turismul rural şi agroturismul în ţările
central, est europene şi alte ţări ale lumii
Turismul rural şi agroturismul în ţarile
vest Europene. Experienţa internaţională
Satul turistic românesc – cadru de
dezvoltarea a turismului
rural şi a
agroturimului
Componentele de bază ale ofertei rurale şi
a agroturimului
Turismul în zonele rurale româneşti

Metode de predare
Prelegere introductivă
Prelegere continuă,
explicaţia
Prelegere continuă,
explicaţia
Prelegere continuă,
explicaţia

Observaţii
2ore
4 ore
4 ore
2 ore

Prelegere continuă,
2 ore
explicaţia, dezbaterea
Prelegere continuă,
2 ore
explicaţia,
Destinaţia de vacantă în zonele rurale din Prelegere continuă,
2 ore
România
explicaţia
Agroturismul în economia de piaţă
Prelegere continuă,
2 ore
explicaţia, dezbaterea
Marketingul produselor turistice rurale. Prelegere continuă,
2 ore
Comercializarea produsului turistic rural
problematizarea,
brainstorming
Organizarea, dezvoltarea şi promovarea Prelegere continuă,
2 ore
turismului rural şi agroturismului
explicaţia
Impactul
turismului
rural
şi
a Prelegere continuă,
2 ore
agroturismului asupra comunităţilor locale explicaţia, problematizarea
Turismul rural sustenabil şi un instrument Prelegere continuă,
2 ore
al evaluării dezvoltării turistice durabile
explicaţia, dezbaterea
Bibliografie
Bran Florina, Marin, D., Simeon Tamara, 1997, Turismul rural – model european, Ed. Economică Europeană.
Braşoveanu N., 1995, Economia agriculturii montane. Ed. Academiei, Bucureşti.
Crăciun, Şt., 1997, Agroturism organizare-eficienţă, Ed. Mirton, Timişoara.
Csösz, I., 1996, Agroturism montan, Ed. Imprimeria Mirton, Timişoara.
Mitrache, Şt., şi colab., 1996, Agroturism rural, Ed. Fax Press, Bucureşti.
Petrea, Rodica, 2004, Turismul rural în Munţii Apuseni, Editura Univeristăţii, Oradea

8.2 Seminar / laborator
Concepte şi definiţii: turism rural,
agroturismul, turism verde, turism
ecologic
Turism rural - modele europene. Modul
de organizarea a agroturismului montan în
unele ţări europene
Patrimoniul turistic al satelor româneşti.
Zone agoturistice româneşti
Criterii pentru stabilirea şi clasificarea
categoriilor de ferme şi gospodării
agroturistice
Modelul de organizare a unei ferme
agroturistice

Metode de predare
Conversaţie euristică

Observaţii
2 ore

Conversaţie euristică,
problematizarea

4 ore

Aplicaţie practică (teren)

8 ore

Conversaţie euristică

2 ore

Aplicaţie practică (pe teren) 2 ore
Explicaţii şi aplicarea
metodelor de evaluare
Investigarea caracteristicilor produselor şi Aplicaţie practică (pe teren) 8 ore
serviciilor turismului rural oferite de cu explicaţii şi evaluare
unităţi specifice din diferite zone
etnografice din spaţiul românesc (etapa de
teren, procesarea rezultatelor)
Promovare produsului agroturistic
Conversaţie euristică,
2 ore
explicaţie
Bibliografie
Bran Florina, Marin, D., Simeon Tamara, 1997, Turismul rural – model european, Ed. Economică Europeană.
Braşoveanu N., 1995, Economia agriculturii montane. Ed. Academiei, Bucureşti.
Crăciun, Şt., 1997, Agroturism organizare-eficienţă, Ed. Mirton, Timişoara.
Csösz, I., 1996, Agroturism montan, Ed. Imprimeria Mirton, Timişoara.
Mitrache, Şt., şi colab., 1996, Agroturism rural, Ed. Fax Press, Bucureşti.
Petrea, Rodica, 2004, Turismul rural în Munţii Apuseni, Editura Univeristăţii, Oradea
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 domeniu recunoscute internaţional.
- cadrul didactic are doctoratul în domeniul geografiei turismului;
- o parte din elementele prezentate în cadrul cursului şi seminarului au fost dezbătute în cadrul unor conferinţe şi prelegeri
naţionale şi internaţionale;
- promovarea gradului didactic pe postul de profesor s-a făcut pe baza unor publicaţii din domeniul geografiei turismului
- elaborarea ofertelor turistice în cadrul unităţilor de profil se realizază în baza cunoştiinţelor acumulate în cadrul acestui
curs

10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.4 Curs

Gradul de însuşiere a tematicilor acopertite la curs

10.5 Seminar /
laborator

Capacitatea de gestiune a datelor „culese” din teren

10.2 Metode de
evaluare
examen

10.3 Pondere
din nota finală
70%

Proiect susţinut de
material grafic
Prezentare orală,
proiect

30%

Abilităţile de identificare a posibilităţilor de
dezvolatare a ofertei turistice rurale dintr-un anumit
spaţiu pe baza resurselor existente
10.6 Standard minim de performanţă
 Studenţii pot obţine nota 5, dacă îndeplinesc 50% din cerinţele la examen şi din cerinţele minimale la
activităţile de lucrări practice, la care prezenţa este obligatorie (realizarea etapei de teren, exploatarea
rezultatelor care vor fi incluse în dosarul de lucrări practice al studentului, prezentarea unei tematici

alese, realizarea referatului pe tematica aleasă).

Data completării
19.09.2018

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Semnătura şefului catedrei/departamentului

Data avizării în catedră/departament

