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Facultatea Ştiinţe Economice
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FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI
MUZEOGRAFIE
Responsabil de disciplină/modul: Andrei Corobcean, dr. lect. univ.
Administrarea disciplinei
Lucrul
individual

Credite
(ECTS)

28

64

4

8

98

4

Codul

Total ore

Curs

Seminare

S.06.A.0.51

120

28

S.08.A.0.51

120

14

Rezultatele
învăţării:
Competențe

Conținutul
disciplinei

Evaluarea
rezultatelor

Lucrul
individual

Laborator

Competențele

Limba de
predare
Română/
rusă/engleză
Română

Finalități de studiu

C1. abilitatea de gândire
de cunoaștere:
critică și creativitate necesare  A identifica și descrie programele, evenimentele, produselor
pentru a funcționa în mod eficient
turistice și cazare;
în
industria
turismului
și  A identifica şi defini metodele, tehnicile şi instrumentele de
ospitalității
culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o
C4. abilitatea de comunicare
problemă din domeniul de activitate;
interpersonală necesară pentru  A identifica criteriile de selecție și aplicare a variantei adecvate
deservirea eficientă a clienților și
pentru culegerea și analiza datelor privind evoluția pieței
munca în echipă.
turistice și serviciilor hoteliere.
C6. identificarea și analiza
de aplicare:
evenimentelor istorice și efectele  A aplica tehnicile de comunicare eficientă în promovarea și
lor asupra dezvoltării industriei
distribuție a produselor și serviciilor turistice, în funcție de
turismului și ospitalității, precum și
profilul pieței și al legislației în vigoare;
recunoașterea
contribuțiilor
și  A utiliza metodele, tehnicile și instrumentele de culegere,
realizărilor inovatoare în turism.
analiză și interpretare a datelor referitoare la o problemă în
C8.evaluarea și utilizarea
domeniul de activitate;
strategiilor adecvate și eficiente de
de integrare:
comunicare inter-culturală pentru
 A argumenta metodele de creare a produselor turistice și cazare
diverse segmente de public,
în funcție de profilul pieței și al legislației în vigoare;
folosind o varietate de tehnici în
contextul industriei turismului.
Introducere. Principalele noțiuni. Originea și evoluția muzeelor.
Funcțiile muzeului. Tipuri de muzee.
Legislația națională și internațională în domeniul muzeelor și a protecției patrimoniului muzeal.
Structurile muzeistice internaționale.
Constituirea, structura și dezvoltarea patrimoniului muzeal.
Activitățile cultural-educative ale instituției muzeale. Expozițiile și activitățile metaexpoziționale.
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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