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Nr.__________din _________                                                                  Formular USAMV 109010107 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din  Cluj-Napoca  
1.2. Facultatea Agricultura 
1.3. Departamentul Cultura plantelor  
1.4.Domeniul de studii Agronomie 
1.5.Ciclul de studii1) Master 
1.6.Specializarea/ Programul de 
studii 

Managementul resurselor naturale și agroturistice   

1.7. Forma de învăţământ IF 
 
2. Date despre disciplină  
 

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Agroturism  

2.2. Titularul activităţilor de curs Șef lucrări. dr. Adriana Morea 
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect 

Șef lucrări. dr. Adriana Morea 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 2 
 

2.6. Tipul de 
evaluare Continua 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Continut2 DS 

Obligativitate
3 

DI 

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

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum   Turism rural, Managementul resurselor umane 
 

4.2. de competenţe Studentul trebuie sa aiba cunostinte referitoare la tipurile de turism existente şi 
patrimoniul natural şi cultural  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul 

3.1. Număr de ore pe săptămână– 
forma cu frecvenţă 

4 
din care: 3.2. 
curs 

2 
3.3. seminar/ laborator/ 
proiect 

2 

3.4.Total ore din planul de 
invatamant 

56 
din care: 
3.5.curs 

28 3.6.seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 
teren 

20 

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

3.4.4.Tutoriala 14 

3.4.5.Examinări 10 

3.4.6. Alte activităţi   

3.7. Total ore studiu individual 94 

3.8. Total ore pe semestru 150 

3.9. Numărul de credite4 6 
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expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si 
terminare a cursului. 
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele 
mobile trebuie sa fie inchise. 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/ laboratorului/ 
proiectului 

La lucrarile practice este obligatorie consultarea materialelor de laborator 
puse la dispozitie, a bibliografiei de specialitate existente si fiecare student va 
întocmi un proiect referitor la înfiinţarea şi funcţionarea unei pensiuni 
agroturistice.Disciplina academica se impune pe toata durata de desfasurare a 
lucrarilor. 

 
Notă: În cazul activității didactice desfășurate online metodele de predare se adaptează condițiilor 
și platformelor online utilizate. 
 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

Studentul trebuie să cunoasca  limbajul specific pentru disciplina de Agroturism 
Să cunoască principalele tipuri de turism practicate în ţară şi străinătate 
Să îşi însuşească  noţiunile privind patrimoniul natural şi cultural, produsul turistic rural şi componentele 
sale 
Să cunoască cadrul legislativ şi organizatoric actual 
 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 Sa demonstreze capacitatea de a intocmi un proiect pentru infiinţarea unei pensiuni agroturistice, să redea 
modul de funcţionare al ei 
Sa fie capabili să dezvolte proiecte privind valorificarea potenţialului turistic existent 
Sa demonstreze preocupare privind dezvoltarea şi extinderea unor activităţi în domeniul agroturistic 
Sa participe la activitatile de cercetare organizate în cadrul disciplinei 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Valorificarea potenţialului natural prin agroturism care oferă o soluţie de 
viitor pentru gospodăriile rurale, fiind capabil să valorifice excedentul de 
cazare din gospodăria ţărănească, pregătit şi amenajat special pentru 
primirea de oaspeţi 

7.2. Obiectivele specifice Să cunoască tipurile de turism existente, să întocmească o diagnoză corectă 
a unei zone cu potenţial agroturistic, să poată elabora un material 
promoţional, să fie capabili să întocmească un calcul economic privind 
eficienţa unei pensiuni agroturistice  

 
8. Conţinuturi 
 

8.1.CURS 
Număr  de ore – 28 
Noţiuni introductive – obiectul şi importanţa 

disciplinei 

Turismul rural şi Agroturismul – Concepte şi definiţii 

Tipuri şi forme de turism; Agroturismul – Modelul 

francez şi austriac 

Agroturismul în România – Motivaţie, istoric, forme 

de manifestare, beneficii, puncte slabe 

Valorificarea patrimoniului natural şi cultural, 

importanţa asociaţiilor, sindicatul şi coproprietatea, 

agroturismul şi integrarea sa în comunitatea locală 

Produsul turistic rural şi componentele sale 

Dezvoltarea unei activităţi turistice prin ataşări pe 

plan intern: ANTREC sau internaţional 

Prezentarea satelor afiliate ANTREC-ului şi a satelor 

pilot 

Atracţia turiştilor străini în România; Atracţia 

turiştilor români în zonele montane 

Relaţia cu asociaţiile profesionale şi agenţiile de 

Metode de predare 
 

Prelegere  

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

Observaţii 
 

1 prelegere 

1 prelegere 

2 prelegeri 

 

1 prelegere 

 

2 prelegeri 

 

 

1 prelegere 

2 prelegeri 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

 

1 prelegere 

1 prelegere 
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turism 

Cadrul legislativ şi organizatoric actual 

 

 

 
8.2.LUCRĂRI    PRACTICE 
Număr  de ore – 28  
Protecţia muncii şi ormele P.S.I.  
Agroturismul  - formă a turismului rural 

Tipuri şi forme de turism; Bazele turismului rural şi 

motivaţiile sale 

Modele agroturistice europene 

Componentele ofertei de turim rural şi elementele 

caracteristice ale acestuia 

Evaluarea resurselor turistice, a potenţialului turistic 

şi infrastructura – resurse naturale, resurse de 

origine etnografică, evaluarea potenţialului turistic a  

unui teritoriu 

Diagnoza teritorială – importanţa şi modul de 

realizare 

Mentalitatea actuală a clientelei turistice occidentale 

Primirea turiştilor 

Calculul preţului, profitul, evidenţa contabilă 

Publicitatea – metodologia de elaborarea a unui 

material promoţional 

Clientul nemulţumit şi modul de abordare a 

reclamaţiilor 

Verificarea cunoştinţelor 

 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrari laborator 

 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

 

2 lucrari laborator 

 

 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

 

1 lucrare laborator 

1 lucrare laborator 

 
 Bibliografie Obligatorie: 

1. Suportul de curs 
2. Stana Doina, 2003, Agroturism, Ed. Rustic, Cluj Napoca 

 
Bibliografie Facultativă: 

1. Monografiile satelor 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor 
epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

In vederea identificarii unor cai de modernizare si imbunatatire continua a predarii si a continutului cursurilor, 
cu cele mai actuale teme si probleme practice, cadrele didactice participa la simpozioane şi conferinţe în 
domeniu, la târguri de turism rural, realizează vizite la unităţi reprezentative. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 
Pondere 
din nota 

finală 
10.4. Curs Cunoaşterea tipurilor şi formelor 

de turism, precum şi a modelelor de 
agroturism francez şi austriac 
Cunoaşterea importanţei 
patrimoniului natural şi cultural, a 
asociaţiilor, sindicatului şi a 
coproprietăţii 
Cunoaşterea obiectului şi 
activităţilor întreprinse de ANTREC 
Cunoaşterea legislaţiei în domeniu 
 

Examen  
 
 

 
 

70% 
 
 
 
 

10.5. Seminar/Laborator  O diagnozã precisã prin diferenţieri 
de caz la fiecare student. 

Proiect 30% 
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Cunoaşterea metodologiei necesare 
întocmirii unui document 
promoţional 
întocmirea unui pliant pentru un 
traseu turistic prin staţionãri 
agroturistice  

10.6. Standard minim de performanţă 
Stapanirea informatiei stiintifice transmisa prin prelegeri si lucrari practice la nivel acceptabil. Obtinerea notei de 
trecere la verificarile pe parcurs este conditie de promovabilitate. 

 

1  Ciclul de studii- se alege una din variantele- Licenta/Master/Doctorat   
2  Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din variantele- DF ( disciplina 
fundamentala), DD 
 ( disciplina din domeniu), DS ( disciplina de specialitate ), DC ( disciplina complementara). 
3  Regimul disciplinei ( obligativitate)- se alege una din variantele – DI ( disciplina obligatorie) DO 
 ( disciplina optionala) DFac ( disciplina facultativa). 
4  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu ( activitati didactice si studiu individual). 
 
 

Data completării 

11.09.2020 

Titular curs 

Șef lucr.dr. Morea Adriana 

 

Titular lucrari laborator/seminarii 

Șef lucr.dr. Morea Adriana 

 

Data avizării în 

Departament 

14.09.2020 

 

Director de Departament 

Șef lucr.dr. Moldovan Cristina Maria 

  

  

  

 


