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Categoria formativă a disciplinei:
DF-fundamentală, DS-de specialitate, DC-complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă)
Discipline
Anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

Obiective
Conţinut
(descriptori)

4

0

DS
DI

Geografia generală a turismului, Potenţialul turistic al reliefului,
Potenţialul hidro-climatic, Geografia turismului în România

Familiarizarea studenţilor cu problematica impactului de mediu produs de
activitatea turistică (înţeleasă ca şi domeniu economic major) şi al rolului şi
modalităţilor de evaluare ale acestuia.
Prezentarea generală a structurii cursului şi lucrărilor practice, a modalităţilor
de desfăşurare a acestora, a obiectivelor prevăzute şi bibliografiei.
Dezvoltarea durabilă. Între paradigmă ştiinţifică şi noţiune operaţională.
Definiţii. Modele conceptuale ale dezvoltării durabile.
Evoluţia conceptului de „dezvoltare durabilă” şi conotaţiile teritoriale.
Etapele conturării „dezvoltării durabile” ca şi paradigmă ştiinţifică dominantă.
Operaţionalizarea dezvoltării durabile. Norme de aplicare.
Indicatorii ai dezvoltării durabile.
Definiţii. Instrumente utilizate pentru selectarea indicatorilor de mediu. Proprietăţi
şi caracteristici ale indicatorilor de mediu. Criterii de selecţie a indicatorilor de
mediu. Selectarea unui ansamblu coerent de indicatori. Prevederi ale legislaţiei
europene referitoare la indicatorii de mediu.
Sisteme de indicatori de mediu.
Organizarea sistemului de indicatori de mediu. Schema cadru "Presiune - Stare Răspuns" (PSR). Cadrul "Forţă motoare - Stare - Răspuns" (FSR). Cadrul "Forţă
motoare - Presiune - Stare - Impact - Răspuns" (FPSIR). Comparaţie între
modelele prezentate.
Ecoturismul între activitate economică şi dezvoltare durabilă.
Definiţii. Funcţiile generale ale sistemului. Etapele implementării unui sistem.
Surse de date şi produse sistemului şi strategii de punere în practică.
Ecoturism. Forme şi tipuri.
Forme ale turismului durabil. Ecoturismul între teorie şi practică. Principiile
ecoturismului. Ecoturismul ca segment de piaţă.
Strategia de ecoturism a României.
Resursele ecoturistice din România. Caracteristicile cadrului strategic teoretic
propus. Structura şi obiectivele strategiei. Plan de acţiune.
Ecoturismul în ariile protejate Experienţa internaţională / experienţa românească.

Piaţa ecoturismului. Evaluări internaţionale. Frecventarea ariilor protejate.
Structura sistemelor de supraveghere a parametrilor de calitate a apei.
Relaţia turism – mediu înconjurător. Impactul turismului în mediul înconjurător.
Impactul politic. Impactul social, cultural. Impactul economic. Impactul
environmental. Cuantificarea impactului – metodologii de evaluare. Studii de caz.
Recapitulare – pregătirea examenului
Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control)
E
Stabilireanotei
- examen scris
80
finale(procentaje)
- activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc
20
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
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Lista materialelor a) la curs:– laptop, videoproiector, cursuri PowerPoint, bibliotecă virtuală,
didactice necesare text sau hipertext, cu acces prin internet.
b) la lucrări practice: fişe de lucru, reviste de specialitate, videoproiector, PC-uri,
software de specialitate şi baze de date statistice, fotografice. Explicaţia, conversaţia
euristică, studiul de caz, cameto de de predare şi învăţare, prezentări PowerPoint şi lucrul
în programe de prelucrare grafică, foto, video şi audio.
Coordonator de
disciplină

Grad didactic, titlu, prenume, numele
Lect. univ. dr. Hodor Nicolae

Legenda: **C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
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