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Rezultatele
învăţării:
Competențe

Total ore

Curs

Seminare

Laborator

Lucrul
individual

Credite
(ECTS)

150

30

60

-

60

5

150

20

16

114

5

Competențele
C1. abilitatea de gândire critică și
creativitate necesare pentru a
funcționa în mod eficient în
industria turismului și
ospitalității
C5. cunoașterea evenimentelor
curente și a tendințelor viitoare,
inclusiv
durabilitatea,
în
industria ospitalității și de a
identifica impactul global al
fiecărui eveniment

Conținutul
disciplinei

Evaluarea
rezultatelor

Lucrul
individual
Bibliografie
recomandată

Limba de
predare
Română/
rusă/engleză
Română

Finalități de studiu
de cunoaștere:
A identifica si utiliza metodele si tehnicile eficiente de
învăţare continue în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la
cerinţele pieţei muncii.
de aplicare:
A aplica tehnicile de relaţionare în grup şi de muncă
eficientă în echipă, cu asumarea de roluri diverse.
A îndeplini la termen, riguroasa si responsabila, în condiţii
de eficienta si eficacitate, a sarcinilor profesionale.
de integrare:
A conştientiza diversităţile naturale, culturale, sociale şi
politice a lumii şi înţelegerea necesităţii de o respecta.







Introducere în domeniul traseelor turistice
Esenţa şi evoluţia managementului traseelor turistice
Tipologia potenţialului traseelor turistice
Fundamentarea teoretică a traseelor turistice şi principii de gestionare a acestora
Resursele traseelor turistice în spaţiul rural autohton
Elemente de infrastructură turistică în mediul rural
Oportunităţi de valorificare a traseelor turistice în economia naţională
Strategii de dezvoltare a traseelor turistice în Republica Moldova
Elaborarea şi utilizarea planul de management al traseelor turistice
Modele de planuri de afaceri pentru variate forme de trasee turistice
Evaluarea curentă se va realiza prin:
2 testări – evaluarea curentă-probe scrise;
Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual-proiect de investigare, 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%
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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