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Administrarea disciplinei

-

Lucrul
individual
120

Credite
(ECTS)
5

-

126

5

Codul

Total ore

Curs

Seminare

Laborator

F.02.O.0.08

150

30

30

F.02.O.0.08

150

16

8

Rezultatele
învăţării:
Competențe

Competențele
C1 Cunoașterea conceptelor,
teoriilor, metodelor şi
instrumentelor de natură socioeconomică în servicii publice
C5 Respectarea normelor etice
și deontologice în activitatea de
turism și servicii;

Limba de
predare
Română/
rusă/engleză
Română

Finalități de studiu
de cunoaștere:
1.1.A cunoaște conceptele, teoriile, metodele şi instrumentele
de natură socio-economică în servicii publice
1.2.A identifica, a defini conceptele, teoriile, metodele și
instrumentele de natură economico-socială în servicii publice
5.1.A cunoaște ariile de competență și aplicare a specialiștilor
din domeniul turism și servicii
de aplicare:
1.3. A aplica conceptele, teoriile, metodele și instrumentele de
natură socio-economică în servicii publice pentru rezolvarea
problemelor specifice de/în domeniul serviciilor hoteliere,
turism și agrement
5.4.A elabora judecăţi bazate pe cunoaşterea problemelor
sociale şi etice în turism și servicii
de integrare:
5.6. A realiza un program privind dezvoltarea competențelor
resurselor umane antrenate în turism și servicii

Conținutul
disciplinei

Evaluarea
rezultatelor

Introducere.
Formele timpurii a religiei. Protoreligiile
Religia în Egiptul antic
Religia Mesopotamiană
Sistemul religios grec.
Religia romanilor
Zoroastrismul.
Induismul
Jainismul
Budismul
Sikhismul şi Taoismul
Confucianismul
Creştinismul
Erezii si schisme in creştinism
Islamul.
Evaluarea curentă se va realiza prin:
2 testări – evaluarea curentă-probe scrise;
Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual-proiect de cercetare, aprecierea în rezultatul
1

participării la seminare
Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de
divers nivel de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare.
Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor:


Lucrul
individual
Bibliografie
recomandată

evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%;
evaluare finală – 40%

Studenții vor elabora un proiect cu aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor, instrumentelor
economice de cercetare pe anumite domenii de cercetare. Cerințele și termenele de elaborare și
prezentate se conțin în curriculum-ul la disciplină la capitolul VI ”Lucrul individual”.
de bază
1. Eliade Mircea, Istoria Religiilor şi a gândirii religioase, Bucureşti – Chiţinău,
2. Acsan I., Legende mitologice din opera poeţilor greci şi romani, Bucureşti, Ed. Albatros, 1972.
3. Arseniev, N., Biserica răsăriteană, Bucureşti, 1995.
suplimentară
1. Casel, J. Civilizaţia Indusului şi enigmele ei, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1978.
2. Ciobanu, Radu, Mic dicţionar de cultură religioasă, Timişoara, 1994.
3. Cultura şi filosofia indiană în texte şi studii, Bucureşti, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi encicledică,
1978.
4. Davidson B., Redescoperirea Africii vechi, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1964.
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