Anexa A.V.4.
PROGRAMA ANALITICĂ
Denumirea
disciplinei

INFRASTRUCTURI DE COMUNICAŢIE ÎN TURISM

Codul disciplinei

GTU3226

Semestrul

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul de licenţă
Programul de studii
(specializarea)

GEOGRAFIE

6

GEOGRAFIA TURISMULUI

Numărul de credite

Total

Numărul ore pe
semestru/activităţi
C
S
L

P

28

0

0

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

Obiective

Conţinut
(descriptori)

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

5

14

DF
DI

Introducere în geografie; Organizarea serviciilor în turism;

- familiarizarea studenţilor cu trăsăturile structural-funcţionale ale fiecărui tip de transport
în parte, avantajele şi dezavantajele acestora, infrastructura necesară, impactul edificării
lor asupra economiei, peisajului geografic şi organizării spaţiale şi fenomenele de risc
turistic specifice acestui tip de activitate, permiţând astfel conştientizarea viitorilor
specialişti cu instrumentele necesare abordării problematicii ştiinţifice a acestuia;
- înţelegerea nu numai a principiilor şi conceptelor specifice domeniului ci şi formarea
propriilor păreri asupra tuturor aspectelor abordate;
Obiectul, locul şi clasificarea căilor de comunicaţie şi al transporturilor în cadrul
geografiei umane. Locul transporturilor în dinamica spaţiului geografic.
Transporturile şi impactul asupra spaţiului geografic;
Rolul şi importanţa transporturilor pentru turism. Rolul transporturilor turistice
internaţionale. Rolul transporturilor în economia naţională;
Evolutia istorică a transporturilor;
Transporturile turistice navale şi importanţa lor în dezvoltarea turismului.
Capacităţi de transport pentru turismul de coastă;
Căile de comunicaţii şi mijloacele de transport rutiere şi importanţa lor în
dezvoltarea turismului;
Căile de comunicaţii şi mijloacele de transport feroviare şi importanţa lor în
dezvoltarea turismului;
Transporturile aeriene şi rolul lor în dezvoltarea fenomenului turistic;
Rural şi urban european;
Transporturile speciale pentru turism;
Transporturile la diferite scări - internaţionale, regionale şi naţionale – modalităţi
de susţinere şi integrare şi impactul acestora asupra turismului;
Tendinţele evoluţiei şi dezvoltării transporturilor turistice. Impactul socioeconomic actual şi în viitorul apropiat al căilor de comunicaţie şi al transporturilor
asupra asupra organizării spaţiului, a peisajului şi asupra evoluţiei fenomenului
turistic;
Modificări posibile în sistemul naţional de transport şi principalele lor consecinţe
asupra turismului;

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control)
Stabilirea notei
- răspunsuri la examen/colocviu/lucrări practice
finale (procentaje)
- activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control

E
60 %
40 %
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a) la curs: – smartboard, laptop, videoproiector, PC-uri, softuri de specialitate, camere
foto şi video digitale, suport de curs, fişe de lucru, prezentări PowerPoint, Internet,
informaţii grafice, foto, video, statistice etc.
b) la lucrări practice: fişe individuale de lucru, hărţi tematice, reviste de specialitate
videoproiector, PC-uri, software de specialitate şi baze de date statistice, fotograficee şi
video. Explicaţia, conversaţia euristică, studiul de caz, ca metode de predare şi învăţare,
prezentări PowerPoint şi lucrul în programe de prelucrare grafică, foto, video şi audio.
Grad didactic, titlu, prenume, numele
Lect. dr. Mihai HOTEA

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

Semnătura

