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

UNIVERSITATEA „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Ştiinţa şi Ingineria Mediului
Ştiinţa Mediului
Stiinta Mediului
Licenţă
Stiinta Mediului

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Ecoturism
NLX 2131
2.2 Titularul activităţilor de curs
Lect. Nicolae Baciu
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Lect. Nicolae Baciu
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul I
2.6. Tipul de evaluare E

2.7 Regimul disciplinei Opt

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 şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
70
3.8 Total ore pe semestru
126
3.9 Numărul de credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

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



2
28
ore
20
20
20
8
2

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului



Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 familiarizarea studentilor cu terminologia necesară cunoaşterii domeniilor turismului și
ecoturismului; evaluarea şi analiza impactului turistic asupra arealelor antropice și
naturale; clasificarea activităților ecoturistice.

Competenţe
transversale



formarea deprinderilor practice de analiză şi interpretare a planurilor şi proiectelor de
dezvoltare turistică și ecoturistică la nivel național și internațional; evaluarea procesului
decizional privind evoluția turistică globală, în special asupra arealelor protejate.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice





precizarea aspectelor teoretice si metodologice de baza în turismul
și ecoturismul național și global
cunoaşterea aspectelor caracteristice în desfășurarea activităților
ecoturistice; cunoașterea impactului acestuia la nivelul obiectivelor
naturale și antropice
cunoaşterea tipurilor și formelor de ecoturism

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
1. Definiția ecoturismului. Integrarea ecoturismului prelegere, discuţii
în turismul global
interactive,
prezentare ppt
2. Principiile ecoturistice. Poziția Asociației de prelegere, discuţii
Ecoturism din România (AER)
interactive,
prezentare ppt
3. Integrarea ecoturismului în conceptul general al prelegere, discuţii
dezvoltării
durabile.
Concepte
asociate interactive,
ecoturismului
prezentare ppt

Observaţii

4. Necesitatea apariției ecoturismului. Polarizarea brainstorming,
financiară
prelegere, discuţii
interactive,
prezentare ppt
5. Piața ecoturistică
brainstorming,
prelegere, discuţii
interactive,
prezentare ppt
6. Profilul ecoturistic
prelegere, discuţii
interactive,
prezentare ppt
7. Motivația turistică în areale cu resurse naturale și prelegere, discuţii
antropice. Resurse ecoturistice recunoscute de interactive,
TIES
prezentare ppt
8. Stategia națională de dezvoltare ecoturistică în brainstorming,
România (I) – structura strategiei; ecoturismul ca prelegere, discuţii
segment de piață
interactive,
prezentare ppt
9. Stategia națională de dezvoltare ecoturistică în brainstorming,
România (II) – ecosisteme naturale și prelegere, discuţii
seminaturale; ariile naturale protejate majore de interactive,
interes național
prezentare ppt
10. Zone cu programe de ecoturism; circulația brainstorming,
ecoturistică în România
prelegere, discuţii
interactive,
prezentare ppt
11. Nucleele verzi ale planetei şi ecoturismul.
prelegere, discuţii
interactive,
prezentare ppt
12. Peisajele culturale tradiţionale, creuzete de prelegere, discuţii
promovare a ecoturismului; orașele-muzeu.
interactive,
prezentare ppt
13. Regionare (Eco)Turistică.
prelegere, discuţii
interactive,
prezentare ppt
14. curs final
brainstorming,
discuţii interactive,
prezentare ppt
Bibliografie
1. Baciu, N (2013), Gestionarea durabilă a mediului urban şi rural, Bioflux, Cluj-Napoca.
2. Cândea, Melinda, Bran, Florina, Cimpoeru, Irina (2006), Organizarea, amenajarea și dezvoltarea
durabilă a spațiului geografic, Ed. Universitară, București.
3. Cândea, Melinda, Simon, Tamara (2006), Potențialul turistic al României, Ed. Univ. București.
4. Cheia, Gh. (2015), Ecotourism: definition and concepts, Journal of Tourism, 15.
5. Ciangă, N. (2007), România. Geografia turismului, Presa Univ. Clujeană.
6. Cocean. P., Filip, S. (2008), Geografia regională a României, PUC.
7. Gehl, J. (2012), Orașe pentru oameni, Ingloomedia, București.

8. Nicoară, L., Pușcaș, Angelica (2007), Regionare turistică mondială, Ed. Silvania, Zalău.
9. Pop, C. (2008), Turism și dezvoltare durabilă, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca.

https://asociatiaaer.ro/
http://turism.gov.ro/web/
http://www.mie.ro/_documente/turism/studii_strategii/ecoturism_faza2.pdf
https://www.asociatiaaer.ro/
https://www.ucalgary.ca/ev/designresearch/projects/2000/cuc/tp/outreach/destination%20manual.pdf

8.2 Seminar / laborator
1. modele de organizare ecoturistică

Metode de predare
Prelegere,
Analiza tematică,
prezentare ppt
2. AER – promotoare a proiectului ¨Descoperă eco- Prelegere,
Analiza tematică,
România¨
prezentare ppt
Brainstorming,
3. Date statistice ariile majore protejate; cazare în
Prelegere,
ariile majore protejate (studiu de caz Ro)
Analiza tematică,
prezentare ppt
Brainstorming,
4. Trasee turistice în ariile majore protejate în
Prelegere,
România
Analiza tematică,
prezentare ppt
Prelegere,
5. Analiza tipurilor de activități în cadrul
Analiza tematică,
programelor ecoturistice din ariile protejate din
prezentare ppt
România
Prelegere,
6. Percepția asupra turismului și ecoturismului în
Analiza tematică,
România – chestionar Andrei Blumer
prezentare ppt
Prelegere,
7. Ecoturismul în arii majore protejate europene.
Analiza tematică,
prezentare ppt
Prelegere,
8. Ecoturismul în arii majore protejate la nivel
Analiza tematică,
mondial.
prezentare ppt
Prelegere,
9. Ecoturismul în areale culturale tradiţionale
Analiza tematică,
prezentare ppt
Brainstorming,
10. Promovarea ecoturismului în orașele-muzeu –
Prelegere,
Europa de Vest
Analiza tematică,
prezentare ppt
Brainstorming,
11. Promovarea ecoturismului în orașele-muzeu Prelegere,
Europa de Est
Analiza tematică,
prezentare ppt
Prelegere,
12. Regionare ecoturistică - România

Observaţii

13. Regionare ecoturistică – Europa
14. Seminar final, referate

Analiza tematică,
prezentare ppt
Prelegere,
Analiza tematică,
prezentare ppt
Brainstorming
Analiza tematică,
prezentare ppt

Bibliografie
*** Studiul Industrial heritage and agri/rural tourism in Europe, European Parliament, Policy department,
2013.
1. Baciu, N (2013), Gestionarea durabilă a mediului urban şi rural, Bioflux, Cluj-Napoca.
2. Blumer, A. (2002), Romania tourism destination facing the Dutch market perception, Wageningen.
3. Cândea, Melinda, Simon, Tamara (2006), Potențialul turistic al României, Ed. Univ. București.
4. Cheia, Gh. (2015), Ecotourism: definition and concepts, Journal of Tourism, 15.
5. Gehl, J. (2012), Orașe pentru oameni, Ingloomedia, București.
6. Nistor, S (2012), Parcul Natural Apuseni – un parc pentru oameni, un parc pentru viață, Terra 1-2, 228230.
7. Marinescu, E. (2012), Potențialul ecoturistic în Munții Carpați, Terra 1-2, 122-127.
8. Mureșianu, M. (2012), Repere privind starea actuală a turismului rural din jud Bistrița-Năsăud, Terra
1-2, Ed. CD Press.
9. Wu, Y.Y., Wang, H.L., (2007) Urban ecotourism, a contradiction? , International Ecotourism Monthly,
90.

https://asociatiaaer.ro/
http://www.mie.ro/_documente/turism/studii_strategii/ecoturism_faza2.pdf
https://www.ucalgary.ca/ev/designresearch/projects/2000/cuc/tp/outreach/destination%20manual.pdf

https://www.academia.edu/32934216/Sustainable_Tourism_Info-Sheets_Tourism_Glossary

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Cunoaşterea principalelor date referitoare ecoturism
 Cunoaşterea realităţilor evoluției ecoturistice şi a dezvoltării regionale
 Corelarea stării actuale a ariilor protejate cu amploarea activităților turistice și ecoturstice
 Analiza datelor statistice

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.4 Curs

E

Scris

10.3 Pondere din
nota finală
75

10.5 Seminar/laborator

E, referate

Scris, prezentare finală

25

10.6 Standard minim de performanţă
 Definiţii
 Principii, tipuri de ecoturism
 Ariile majore protejate naționale
 Strategia de dezvoltare ecoturistică națională

Data completării

Semnătura titularului de curs

...12 Mart..2021......
...................................

.........

Data avizării în departament
...........................................

Semnătura titularului de seminar

......................

Semnătura directorului de departament
…............................

