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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 și Geografie, Departamentul de Geografie 

1.3 Catedra  

1.4 Domeniul de studii Geografie 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Dezvoltare si amenajare turistică (DAT) 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Serviciile de transport și dezvoltarea turismului 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector Dr. Sorin PAVEL 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector Dr. Sorin PAVEL 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob 

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 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 24 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat  - 

Examinări pe parcurs 6 

Examinare finală 4 

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competenţe  Nu este cazul 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  50% (14 ore) din nr. de ore de curs se va desfășura pe Moodle – 
platforma de e-learning UVT – https://elearning.e-uvt.ro/, aplicația 
de videoconferință Google Meet.  

 Față în față (14 ore): Pentru desfășurarea cursului sunt necesare: 
laptop (PC cu cameră video), acces la programele Word, 
Microsoft Power Point. Suportul de curs va fi disponibil pe 
platforma Moodle – E-learning UVT. 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  30% din nr. de ore (8 ore) se va desfășura online, pe Moodle – 
platforma de e-learning UVT – https://elearning.e-uvt.ro/, aplicația 
de videoconferință Google Meet.  

 Față în față (20 ore) : Pentru desfășurarea lucrărilor practice sunt 
necesare: laptop (PC cu cameră video), acces la programele 
Word, Microsoft Power Point. 

 

https://elearning.e-uvt.ro/
https://elearning.e-uvt.ro/


 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  
 

6. Obiectivele disciplinei: rezultate așteptate ale învățării la formarea cărora contribuie parcurgerea și 

promovarea disciplinei 

Obiectivul general: Înțelegerea rolului transporturilor în dezvoltarea turismului, depistarea legităţilor care guvernează 
legătura dintre transporturi şi turism, definirea unor obiective de dezvoltare a turismului în relație cu sistemele de transport. 

Cunoștințe  Individualizarea particularităţilor reţelelor de transport. 

 Depistarea legităţilor care guvernează legătura dintre infrastructurile de transport 
şi dezvoltarea turismului.  

Abilități  Interpretarea dinamicii teritoriale a turismului în raport cu infrastructura de 
transport.  

 Conceperea unor planuri de analiză  a interacţiunii dintre infrastructurile de 
transport şi activitățile turistice. 

 Folosirea unor tehnici moderne de determinare  a influenţelor reciproce dintre 
infrastructura de transport și turism. 

 Elaborarea de lucrări şi referate pe teme relativ comune, conectate cu 
interacţiunea dinamică dintre infrastructurile de transport şi dezvoltarea 
turismului 

Responsabilitate și autonomie  Conștientizarea rolului complex al serviciilor de transport în dezvoltarea 
turismului 

 Manifestarea unei atitudini pozitive și responsabile față de problematica 
dezvoltării serviciilor de transport  și a turismului 

7. Conţinuturi  

Curs Metode de predare Observaţii 

1. Probleme generale. Turismul și transporturile (2H) Prelegerea, conversația, 
explicația 

Bulai, M., (2013), Accesibilitate și turism, 
Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași (pp. 20-
28) 

2. Rețelele de transport și accesibilitatea turistică (2H) Prelegerea, conversația, 
explicația 

Bulai, M., (2013), Accesibilitate și turism, 
Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași (pp. 
219-241) 

3. Dezvoltarea turismului și evoluția modurilor de transport  Prelegerea, conversația, 
explicația 

 

3.1. Fazele dezvoltării și impunerii turismului la nivel mondial 

(8H) 

Prelegerea, conversația, 
explicația 

Muntele I., Iațu, C., (2003), Geografia 
turismului, Editura Sedcom Libris, Iasi (pp. 18-
41) 

3.2. Caracteristicile ofertei actuale de transport 4H) Prelegerea, conversația, 
explicația  

Popa, N., (1996), Geografia transporturilor, in 
Geografie economică mondială, Timisoara 
(pp. 165-183) 

3.3. Evoluția principalelor moduri de transport la nivel mondial 

(8H) 

Prelegerea, conversația, 
explicația 

Popa, N., (1996), Geografia transporturilor, in 
Geografie economică mondială, Timisoara 
(pp. 165-183) 

4. Ticketingul pentru transportul turistic Prelegerea, conversația, 
explicația 

Stănciulescu, Gabriela, Managementul 
agenției de turism, Academia de Studii 
Economice, București, http://www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap7 

4.1. Relația dintre formele de turism și modurile de transport 

(2H) 

Prelegerea, conversația, 
explicația 

Stănciulescu, Gabriela, Managementul 
agenției de turism, Academia de Studii 
Economice, București, http://www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap7 

4.2. Ticketing-ul pentru diferite moduri de transport (2H) Prelegerea, conversația, 
explicația 

Stănciulescu, Gabriela, Managementul 
agenției de turism, Academia de Studii 
Economice, București, http://www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap7 

Bibliografie 
1. Bulai, M., (2013), Accesibilitate și turism, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași 
2. Popa, N., (1996), Geografia transporturilor, în Geografie economică mondială, Timisoara 
3. Stănciulescu, Gabriela, Managementul agenției de turism, Academia de Studii Economice, București  
4. Tălângă, C., (2000), Transporturile şi sistemele de aşezări din România, Editura Tehnică, Bucureşti 
5. Merlin, P., (1991), Géographie, économie et planification des transports, Presses Universitaires de France, Paris 
6. Muntele, I., Iațu, C., (2003), Geografia turismului, Editura Sedcom Libris, Iasi  

Seminar / laborator.  Metode de predare Observaţii 
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Fiecare student va elabora un proiect care va fi prezentat în format Power Point conform unei planificări prealabile și va fi urmat 
de discuții și dezbateri. Temele proiectelor vor fi subsumate unei problematici generale după cum urmează: 

Infrastructurile rutiere şi rolul lor în dezvoltarea turismului (4H) Problematizarea, 
conversația, explicația 

Bulai, M., (2013), Accesibilitate și turism, 
Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași (pp. 
219-241) 

Rolul Infrastructurilor feroviare în dezvoltarea turismului (4H) Problematizarea, 
conversația, explicația 

Popa, N., (1996), Geografia transporturilor, in 
Geografie economică mondială, Timisoara 
(pp. 165-183) 

Transporturile maritime si turismul costier / insular (4H) Problematizarea, 
conversația, explicația  

Stănciulescu, Gabriela, Managementul 
agenției de turism, Academia de Studii 
Economice, București, http://www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap7 

Transporturile fluviale şi rolul lor în dinamizarea unor regiuni 

turistice (4H) 

Problematizarea, 
conversația, explicația 

Popa, N., (1996), Geografia transporturilor, in 
Geografie economică mondială, Timisoara 
(pp. 165-183) 

Aeroporturile şi rolul lor în dezvoltarea turismului (4H) Problematizarea, 
conversația, explicația 

Muntele I., Iațu, C., (2003), Geografia 
turismului, Editura Sedcom Libris, Iasi (pp. 
153-186) 

Reţelele de transport public şi rolul acestora in dezvoltarea 

turismului urban (4H) 

Problematizarea, 
conversația, explicația 

Muntele I., Iațu, C., (2003), Geografia 
turismului, Editura Sedcom Libris, Iasi (pp. 
153-186) 

Ticketingul pentru transportul turistic (4H) Problematizarea, 
conversația, explicația 

Stănciulescu, Gabriela, Managementul 
agenției de turism, Academia de Studii 
Economice, București, http://www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap7 

Bibliografie 
1. Bulai, M., (2013), Accesibilitate și turism, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași 
2. Popa, N., (1996), Geografia transporturilor, in Geografie economică mondială, Timisoara 
3. Ianoş, I., Humeau, J.B., (2000), Teoria sistemelor de aşezări umane, Editura Tehnică, Bucureşti. 
4. Tălângă C., (2000), Transporturile şi sistemele de aşezări din România, Editura Tehnică, Bucureşti 
5. Merlin P., (1991), Géographie, économie et planification des transports, Presses universitaires de France, Paris 
6. Muntele I., Iațu, C., (2003), Geografia turismului, Editura Sedcom Libris, Iasi 
7. Stănciulescu, Gabriela, Managementul agenției de turism, Academia de Studii Economice, București  

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conținutul disciplinei a fost elaborat în conformitate cu planul de învățământ și răspunde exigențelor didactice și 
științifice corespunzătoare specializărilor similare din alte centre universitare. Elementele de conținut se axează pe 
o problematică acordată cu atribuțiile și competențele specifice Direcțiilor de urbanism din cadrul primăriilor și a altor 
instituții cu atribuții similare. 

9.  Evaluare 

Tip activitate 9.1 Criterii de evaluare 9.2 Metode de 
evaluare 

9.3 Pondere din nota finală 

Evaluare continuă Evaluare finală 

9.4 Curs Răspunsurile la examen 
(evaluarea finală) 

Examen - 40% 

Implicarea studenţilor în 
dezbaterile iniţiate la curs 

Evaluare continuă 10% - 

9.5 Seminar / 
laborator 

Implicarea studenților în 
dezbaterile de la lucrările 
practice de laborator 

Evaluare continuă 10% - 

Proiect individual Evaluare continuă 40% - 

TOTAL   60% 40% 

9.6 Standard minim de performanţă 
 Studenţii pot obţine nota 5, dacă îndeplinesc cel puţin 40% din cerinţele la examen şi din cerinţele minimale la activităţile de 

lucrări practice, la care prezenţa este obligatorie (realizarea anchetelor de teren, a interviurilor, exploatarea rezultatelor care 
vor fi incluse în dosarul de lucrări practice al studentului, prezentarea rezultatelor, participarea la dezbateri etc.).  
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Data completării: 

15.09.2022 

Titular de curs: 

Lector Dr. Sorin PAVEL 

 

Titular de lucrări practice: 

Lector Dr. Sorin PAVEL 

 

 

Data avizării în departament: Director de Departament: 

 

 

 

 


