Anexa A.V.4.

PROGRAMA ANALITICĂ
ARII ŞI SITURI PROTEJATE ŞI VALORIFICAREA LOR
TURISTICĂ

Denumirea
disciplinei

GTU3239

Codul disciplinei
Facultatea

Semestrul

6

Numărul de credite

GEOGRAFIE

Domeniul de licenţă
Programul de studii de
master(specializarea)

GEOGRAFIA TURISMULUI

Total

Numărul ore pe
semestru/activităţi
C
S
L

P

28

0

14

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

DF
DO

Geografia generală a turismului, Potenţialul turistic al reliefului,
Potenţialul hidro-climatic, Geografia turismului în România, Ecoturism
şi dezvoltare durabilă, Regionare şi regiuni turistice, Turismul şi mediul
înconjurător, Turism rural.

Familiarizarea studenţilor cu problematica actuală şi variată a problemelor legate de
potenţialul ariilor protejate, cu accentuarea aspectelor legate de “protecţia şi conservarea
mediului” în vederea valorificării eficiente şi durabile a acestora.
Prezentarea generală a structurii cursului şi lucrărilor practice, a modalităţilor
de
desfăşurare a acestora, a obiectivelor prevăzute şi a bibliografiei. Biodiversitatea –
indicator specific al calităţii mediului
Apariţia şi clasificarea ariilor şi siturilor protejate
Sisteme de clasificări şi categorii de arii protejate
Legislaţia specifică privind ariile protejate în România
Înfiinţarea, planificarea şi managementul unei arii protejate
Managementul vizitatorilor
Proiectarea ariilor protejate conform conceptului de durabilitate
Ariile protejate şi sectoarele cheie ale politicii publice
Recapitulare

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

C

60
40

Bibliografia

Lista materialelor
didactice necesare

Coordonator de
disciplină

Bran, Florina, Marin D., Simon, Tamara, (1999), Economia turismului şi mediul
înconjurător, Ed. Economică, Bucureşti
Bran, Florina, Nistorescu, P., Simon, Tamara, (2000), Ecoturism, Ed. Economică,
Bucureşti
Cândea, Melinda, Bran, Florina, (2001), Spaţiul geografic românesc - organizare,
amenajare, dezvoltare, Ed. Economică, Bucureşti
Cianga, N., (2006), Romania. Geografia Turismului, Presa Universitara Clujeana, ClujNapoca
Cocean, P., Vl ăsceanu, Gh., Negoescu, B., (2002), Geografia Generala a Turismului.
Meteor Press, Bucureşti
Dinu, Mihaela, (2005), Ecoturism şi dezvoltare durabilă. Coduri etice şi norme de
conduită, Editura CD Press, Bucureşti
Dinu, Mihaela, (2005), Impactul turismului asupra mediului, Editura Universitară,
Bucureşti
Neacşu, N., (2000), Turismul şi dezvoltarea durabilă, Ed. Expert, Bucureşti
Nistoreanu, P., (2003), Ecoturism şi turism rural, Ed. ASE, Bucureşti
Stănciulescu, Gabriela şi col., (2000), Managementul turismului durabil în ţările
riverane Mării Negre, Ed. All Beck, Bucureşti
Cărţile se află în biblioteca Extensiei Sighet
http://www.eco-label-tourism.com - The European Eco-label for tourist accomodation
service
http://www.ecotourism.org.au - Ecotourism Australia.
http://www.ecotourism.org - The International Ecotourism Society (TIES) etc
http://www.ivt-rj.net/caderno/anteriores/ - revistă virtuală trimestrială de turism şi
ecoturism
a) la curs:– laptop, videoproiector, cursuri PowerPoint, bibliotecă virtuală,
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.
Grad didactic, titlu, prenume, numele
Conf. univ. dr. Nicolae BOAR

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

Semnătura

