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Administrarea disciplinei
Codul

Total ore

Curs

Seminare

Laborator

Lucrul
individual

Credite
(ECTS)

S.05.A.0.44

V

150

30

30

-

5

S.07.A.0.44

VII

150

16

8

-

5

Rezultatele
învăţării:
Competențe

Conținutul
disciplinei

Evaluarea
rezultatelor

Lucrul
individual

Competențele

Limba de
predare
Română/
rusă/engleză
Română

Finalități de studiu

de cunoaștere:
A identifica, defini conceptele, teoriile, metodele și
instrumentele de natură economico-socială în servicii publice
 A descrie procesul de desfășurare a activităților de turism în
C4. Abilitatea de comunicare
conformitate cu legile și normele stabilite
interpersonală necesară pentru
de aplicare:
deservirea eficientă a clienților și
 A evalua critic modalitățile de aplicare a metodelor,
munca în echipă
funcțiilor administrative relevante pieței
 A descrie procesul de realizare, evaluare a proiectelor în
C7. Cunoștințe avansate în
turism
domeniile
de
leadership,
 A caracteriza componentele proiectelor din domeniul
comunicare, finanțe, tehnologie,
turismului
marketing și vânzări, resurse
de integrare:
umane, cercetări primare și
 A argumenta utilitățile privind elaborarea și implementarea
secundare, precum și adaptarea
proiectelor în domeniul turismului
la
schimbare
în
contextul
 A organiza procesul de monitorizare, elaborare și realizare a
industriei turismului
proiectelor din domeniul turismului
 A utiliza unii indicatori de calitate pentru evaluarea realizării
proiectelor din domeniul turismului
Impactul serviciilor şi caracteristica economiei bazate pe servicii
Strategii pentru furnizarea serviciilor de turism
Inovarea și crearea serviciilor turistice
Premisele fizice: elemente, tipuri și rolul mediului fizic în serviciile de turism
Proiectarea procesului de servire a turiștilor pentru crearea de valoare
Calitatea serviciilor de turism
Managementul proiectelor în servicii și turism
Monitorizarea și evaluarea satisfacţiei clienţilor în industria turismului
Gestiunea competențelor resurselor umane din servicii turistice
Globalizarea industriei serviciilor turistice
Evaluarea curentă se va realiza prin:
2 testări – evaluarea curentă-probe scrise;
Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual-studiu de caz, 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%
C2. Pregătire adecvată pentru
dezvoltarea carierei în industria
turismului și ospitalității



Studenții vor elabora un studiu de caz 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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