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FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Chimie, Biologie, Geografie 

1.3 Departamentul Geografie 

1.4 Domeniul de studii Geografie 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii / Calificarea Dezvoltare și amenajare turistică 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei PRACTICĂ DE SPECIALITATE  

2.2 Titularul activităţilor de curs - 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. IVAN RAMONA 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână Modular din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator Modular 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 40 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 40 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe - 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 30 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 5 

Examinări 5 

Alte activităţi……………………………………  

3.7 Total ore studiu individual 60  

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 
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  - 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/ 
practicii 

- asigurarea documentelor pentru practica în străinătate (delegații etc.); asigurarea 

documentelor personale de identificare și de călătorie, valide, necesare studenților 

cade în sarcina acestora. 

- asigurarea de către studenți a resurselor financiare care să acopere o parte din 

cheltuielile practicii, având in vedere că UVT asigură doar parțial costurile acesteia 
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6. Obiectivele disciplinei - rezultate așteptate ale învățării la formarea cărora contribuie parcurgerea și 

promovarea disciplinei 

Cunoștințe 

 înțelegerea specificităţii Cataloniei și a orașului Barcelona, precum şi a modului de 

organizare și funcționare a spaţiilor respective; 

 identificarea corelaţiilor dintre fenomenele economico-sociale, specificul teritoriului și 

practica turistică, în perspectivă regională și locală; 

 însuşirea terminologiei specifice şi a semnificaţiei acesteia; 
 însuşirea şi interpretarea proceselor şi fenomenelor demografice, economice şi 

sociale cu impact asupra turismului din teritoriul vizat; 

Abilități 

 dobândirea de către studenţi a abilităţilor de analiză, conceptualizare şi interpretare a 

problematicii geografiei regionale şi planificării teritoriale; 
 cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de lucru necesare în investigarea realităţilor 

demografice, economice şi sociale; 

 elaborarea unor materiale cartografice care să ilustreze modul de planificare teritorială 

şi organizare a spaţiului; 

 interpretarea datelor obţinute din interviuri, anchete de teren privind activităţile 

economice, sociale, turistice în procesul de analiză regională. 

 explicarea prin analogii cu fenomene din areale diverse a interacţiunilor complexe 

ce au loc în interiorul matricilor teritoriale ale teritoriilor studiate; 

 formularea de ipoteze privind modalităţile de planificare şi analiză teritorială 

Responsabilitate 
și autonomie 

 formarea unei atitudini pozitive, responsabile faţă de problemele de planificare 

teritorială şi analiză regională; 

 promovarea spiritului de lucru în echipă, indispensabil investigaţiilor de teren şi a 

însuşirii tehnicilor de analiză regională; 

 implicarea studenţilor în afirmarea prestigiului departamentului şi al instituţiei. 

 

 

7. Conţinuturi 

8.1 Tematica activităților Metode de predare Observaţii 

1. Specificitățile regionale ale Cataloniei și cele locale ale orașului 

Barcelona. Evoluţia istorică şi etapele principale în articularea 

teritoriului; 

2. Spaţiul urban şi modele de dezvoltare urbană în orașul Barcelona; 

3. Prezentarea profilului social-economic actual al Barcelonei și 

zonei sale de influență; 

4. Potenţialul turistic natural al litoralului catalan. Modalităţi de 

valorificare turistică; 

5. Potențialul turistic al orașului Barcelona, cu accent pe 

obiectivele turismului cultural 

6. Instrumente, politici şi opţiuni de dezvoltare turistică;  

7. Strategii și modalităţi de dezvoltare a turismului; structuri și 

strategii de promovare și marketing 

8. Prezentarea principalelor obiective turistice din spațiul 

laborator; 

9. Întâlniri cu reprezentanți ai organizatorilor de turism. 

 

 

 

 

 
Observația dirijată, explicaţia, 

ghidajul 

conversaţia, problematizarea. 
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8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
 

 

9. Evaluare 

Tip activitate 9.1 Criterii de evaluare 9.2 Metode de evaluare 9.3 Pondere din 

nota finală 

9.5 Seminar / - respectarea regulamentului de practică 
și prezența la toate activitățile 

Evaluarea prezentărilor orale, 
evaluarea materialelor scrise, 
evaluarea seriozității în 
comportamentul individual și 
de grup. 

 

15% 

Laborator / practică 

de specialitate 

   

 - prezentarea temelor primite (fișe de 
obiectiv, trasee turistice, studii 
tematice, aplicații pe teren) 

 50% 

 - Participare interactivă la întâlnirile cu 
specialiști și reprezentanți locali 

  

 - scurt raport de practică  35% 

9.6 Standard minim de performanţă 

 Stimulează implicarea personală a studenţilor în identificarea situaţiilor problemă în ceea ce priveşte 

organizarea teritoriului vizitat 

 Facilitează iniţierea de contacte şi colaborări cu mediul social-economic local, în vederea dezvoltării 

competenţelor profesionale ale studenţilor. 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Salvador%20Anton%20Clav%C3%A9
https://doi.org/10.1108/S1571-5043(2013)0000019009
https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/documents/150514_the_tourism_sector_eng_0.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/barcelona_tourism_for_2020.pdf
file:///C:/Users/Utilizator/Downloads/Dialnet-CulturalTourismInBarcelona-5975076.pdf
file:///C:/Users/Utilizator/Downloads/Dialnet-CulturalTourismInBarcelona-5975076.pdf
https://haroldgoodwin.info/RTPWP/01%20Managing%20Tourism%20in%20Barcelona.pdf
http://scholarship.claremont.edu/scripps_theses/45
https://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/cities/content/informe_2018_bcn-eng.pdf
https://www.idescat.cat/?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat
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Pentru nota 5: 

 Respectarea regulamentului de practica 

 Prezența la activitățile desfășurate pe perioada practicii 

 Prezentarea temei primite 

 

 

Data completării 

 

15.09.2022 

 Semnătura titularului disciplinei, 
 
 

 

Data avizării în catedră/departament 
 

Semnătura şefului catedrei/departamentului 

 


