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Codul

Total ore

Curs

Seminare

Laborator

Lucrul
individual

Credite
(ECTS)

F.02.O.0.09

180

45

30

-

105

6

F.02.O.0.09

180

18

12

-

150

6

Rezultatele
învăţării:
Competențe

Competențele

C1 Cunoașterea
conceptelor, teoriilor,
metodelor şi instrumentelor
de natură socio-economică în
servicii publice
C6 Elaborarea, realizarea și
evaluarea proiectelor în
turism și servicii;
C7 Cercetarea problemelor
de organizare a activităților în
domeniul serviciilor
hoteliere, turism și agrement
la nivel regional, național și
internațional

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
6.2.A caracteriza componentele proiectelor din
domeniul turismului
7.1. A descrie procesul de organizare a activităților în
domeniul serviciilor hoteliere, turism și agrement
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
6.4.A organiza procesul de monitorizare, elaborare și
realizare a proiectelor din domeniul turismului
de integrare:

7.6. A planifica acțiuni de organizare a serviciilor
hoteliere, de turism și de agrement
Conținutul
disciplinei

Evaluarea
rezultatelor

Introducere. Noţiuni generale
Regimuri naţionale de protecţie juridică
Nivelul european şi internaţională de protecţie juridică a patrimoniului
Instituţii naţionale abilitate în domeniul ocrotirii patrimoniului
Organizaţii şi instituţii internaţionale specializate în ocrotirea patrimoniului
Evidenţă, ocrotire, valorificare şi salvgardare
Patrimoniul mobil
Patrimoniu imobil
Patrimoniul arheologic
Rolul muzeelor şi programelor de formare în politica de protejare
Răspunderea pentru daunele aduse patrimoniului
Finanţarea activităţilor de cercetare, ocrotire şi valorificare
Evaluarea curentă se va realiza prin:
2 testări – evaluarea curentă-probe scrise;
Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual-proiect de cercetare, aprecierea în rezultatul
participării la seminare
1

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

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”.
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