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Administrarea disciplinei
Codul

Total ore

Curs

Seminare

Laborator

S.05.A.0.47

150

30

60

-

S.07.A.0.47

150

20

16

Rezultatele
învăţării:
Competențe

Conținutul
disciplinei

Evaluarea
rezultatelor

Lucrul
individual
Bibliografie
recomandată

Competențele

Lucrul
individual
60

Credite
(ECTS)
5

114

5

Limba de
predare
Română/
rusă/engleză
Română

Finalități de studiu

C2.
pregătire
adecvată
pentru dezvoltarea carierei în
industria turismului și ospitalității.
C6. identificarea și analiza
evenimentelor istorice și efectele
lor asupra dezvoltării industriei
turismului și ospitalității, precum și
recunoașterea
contribuțiilor
și
realizărilor inovatoare în turism.

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.
Definirea şi structura turismului religios
Criterii şi principii în dinamica etno-religioasa mondiala
Teorii specifice (privind etnia, grupul etnic si minoritatea etnica si religioasa)
Sisteme teritoriale turistice religioase globale
Caracteristici geografice ale grupurilor de pelerini
Marile segmente de turism religios ale lumii : crestinism, mohamedanism, budism
Areale de ecumenism pe glob
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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