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Administrarea disciplinei
Lucrul
individual

Credite
(ECTS)

30

90

5

8

126

5

Codul

Total ore

Curs

Seminare

S.05.A.0.37

150

60

S.06.A.0.37

150

16

Rezultatele
învăţării:
Competențe

Competențele
C6. identificarea și analiza
evenimentelor istorice și efectele
lor asupra dezvoltării industriei
turismului și ospitalității, precum și
recunoașterea contribuțiilor și
realizărilor inovatoare în turism.
C7. cunoștinţe avansate în
domeniile de leadership,
comunicare, finanțe, tehnologie,
marketing și vânzări, resurse
umane, cercetări primare și
secundare, precum și adaptarea la
schimbare în contextul industriei
turismului.
C8.evaluarea și utilizarea
strategiilor adecvate și eficiente de
comunicare inter-culturală pentru
diverse segmente de public,
folosind o varietate de tehnici în
contextul industriei turismului.

Conținutul
disciplinei

Evaluarea
rezultatelor

Laborator

Limba de
predare
Română/
rusă/engleză
Română

Finalități de studiu
de cunoaștere:
A cunoaște ariile de competență și aplicare a specialiștilor
din domeniul turism și servicii
A descrie procesul de organizare a activităților în domeniul
serviciilor hoteliere, turism și agrement
A cunoaște conceptele, teoriile, metodele şi instrumentele de
natură socio-economică în servicii publice
de aplicare:
A caracteriza componentele mecanismelor de asigurare a
calităţii în turism și servicii
A elabora studii referitoare la organizarea activităților din
domeniul serviciilor hoteliere, turism și agrement, la nivel
național, regional și internațional
A elabora judecăţi bazate pe cunoaşterea problemelor sociale
şi etice în turism și servicii
de integrare:
A evalua critic conceptele, metodele și instrumentele de
natură economico-socială folosite pentru rezolvarea de
probleme de turism
A argumenta metodele, normele, standardele calității
execuției mecanismelor de control din turism și servicii










Ecoturismul model de valorificare durabilă a resurselor turistice.
Consideratii privind organizarea ecoturismului
Elementele componente ale ecoturismului
Constatarea tendințelor de dezvoltare a turismului a ecoturismului
Analiza ecoturismului pe piața europeană
Potențialul de dezvoltare și promovare a ecoturismului în R. Moldova
Organizarea și trăsăturile ecoturismului
Analiza distribuției ecoturismului prin Tour-operatori.
Aplicarea managementului calității în cadrul ecoturismului
Stategii de minimizare a efectelor negative a practicării ecoturismului
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
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%
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Lucrul
individual
Bibliografie
recomandată

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. Gribincea, Alexandru. Teoria şi practica excursionistă : Note de curs / Alexandru Gribincea ;
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Ştiinţe Economice, Catedra Economie, Marketing şi
Turism. - Chişinău : CEP USM, 2015. - 152 p.
2. Guţuţui, Veaceslav. Armonizarea politicilor de gestionare a resurselor naturale şi patrimoniului cultural
pentru încurajarea turismului transfrontalier în cadrul parteneriatului Uniunea Europeană - Republica
Moldova / Veaceslav Guţuţui, Viorel Miron ; EXPERT-GRUP ; ADEPT. - Chişinău : [Bons Offices],
2006. - 85 p.
suplimentară
1. 1. Glavan Vasile ,,Turism rural, agroturism, turism durabil’’Editura economica”, Bucuresti, 2010
2. Florina Bran,Dinu Marin,Tamara Simon,,Ecoturism ’’Editura econ.” ,Bucuresti, 2009.
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