
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 InstituŃia de învăŃământ 
superior 

Universitatea ‘Babeş-Bolyai’ Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 
1.3 Departamentul Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei 
1.4 Domeniul de studii Studii Culturale 
1.5 Ciclul de studii LicenŃă 
1.6 Programul de 
studiu/Calificarea 

Turism Cultural 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Documentare, cercetare şi consultanŃă în Turismul Cultural 

2.2 Titularul activităŃilor de curs Conf.univ. dr. Radu Mârza 
2.3 Titularul activităŃilor de seminar Conf.univ. dr. Radu Mârza 
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităŃilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăŃământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
DistribuŃia fondului de timp:  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  
Tutoriat  
Examinări   
Alte activităŃi: Seminarii practice (de teren)  
3.7 Total ore studiu individual  
3.8 Total ore pe semestru  
3.9 Numărul de credite 6 
 

4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum • NU ESTE CAZUL 
4.2 de competenŃe • NU ESTE CAZUL 
 

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Sală dotată cu videoproiector, flip-chart și hărși turistice 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• Sală dotată cu videoproiector, flip-chart și hărși turistice; 

 



6. CompetenŃele specifice acumulate 
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• Prezentarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaŃie 

internaŃională, a cunoştinŃelor de specialitate. 
• Utilizarea la un nivel de bază a metodelor specifice unei ştiinŃe auxiliare a istoriei 

(paleografie chirilică/slavă/latină etc., epigrafie). 
• Utilizarea conceptelor şi a metodelor de bază ale cel puŃin unei alte ştiinŃe sociale sau 

umaniste, sau ale unei discipline de graniŃă între istorie şi alte ştiinŃe (sociologia, 
antropologia , istoria artei, economia, psihologie, filozofia etc.). 

• Elemente fundamentale ale culturii şi patrimoniului: istoria culturii, artă şi arhitectură; 
situri istorice; colecŃii şi muzee; patrimoniu imaterial; patrimoniu industrial; socio-
antropologie culturală 

• ÎnŃelegerea principiilor cheie în interpretarea unui sit istoric şi a unui destinaŃii culturale 
• Integrarea autenticităŃii culturale, a integrităŃii şi a prezervării 
• LegislaŃia, politicile şi managementul patrimoniului cultural material şi immaterial 
• Practica şi performanŃele sociale ale turiştilor 
• Statistică, cercetare-analiză, evaluare-prognoză în domeniul Turismului Cultural 
• ConsulŃanŃă şi expertiză în Turismul Cultural 
• Studii de caz: principii şi modele de bune practici în domeniul Turismului Cultural 
• Dezvoltarea comunitară durabilă şi iniŃiativele Turismului Cultural 
• Turismul Cultural ca mijloc al parteneriatului şi dialogului cultural 
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• Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiŃii de eficienŃă şi eficacitate, a 
sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităŃii ştiinŃifice, aplicarea 
riguroasă a regulilor de citare şi respingerea plagiatului. 

• Aplicarea tehnicilor de relaŃionare în grup şi de muncă eficientă în echipă, cu asumarea de 
roluri diverse. 

• Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăŃare; 
conştientizarea motivaŃiilor extrinseci şi intrinseci ale învăŃării continue. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor acumulate) 

 

8. ConŃinuturi 
8.1 Curs Metode de predare ObservaŃii 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Însuşirea principiilor fundamentale ale documentării, cercetării şi 
consilierii-expertizei în domeniul Turismului Cultural 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

• Dezvoltarea şi aprofundarea mijloacelor şi mecanismelor de 
documentare, cercetare şi consiliere-expertiză în domeniul Turismului 
Cultural în zona Europei Central-Sud-Estice, cu referire specială la 
cazul României 



1. Cultura şi Patrimoniul – atracŃii turistice. 
ImportanŃă-Aşteptări-PotenŃial 

Tehnici pro-active de 
comunicare; Utilizarea 
materialelor grafice şi 
fotografice şi a bazelor de 
date statistice; Prezentarea 
de Studii de caz şi a 
Normelor de Bune Practici 
în domeniu 

 

2. Sursele şi Resursele Turismului Cultural şi de 
Patrimoniu (TCP) – concepte şi practică; scop 
şi semnificaŃii 

Tehnici pro-active de 
comunicare; Utilizarea 
materialelor grafice şi 
fotografice şi a bazelor de 
date statistice; Prezentarea 
de Studii de caz şi a 
Normelor de Bune Practici 
în domeniu 

 

3. TCP la nivel mondial şi în Europa* Tehnici pro-active de 
comunicare; Utilizarea 
materialelor grafice şi 
fotografice şi a bazelor de 
date statistice; Prezentarea 
de Studii de caz şi a 
Normelor de Bune Practici 
în domeniu 

 

4. Documentarea transdisciplinară în TCP (I): 
Istorie-Patrimoniu-Cultură* 

Tehnici pro-active de 
comunicare; Utilizarea 
materialelor grafice şi 
fotografice şi a bazelor de 
date statistice; Prezentarea 
de Studii de caz şi a 
Normelor de Bune Practici 
în domeniu 

 

5. Documentarea transdisciplinară în TCP (II): 
Turismul (cultural)* 

Tehnici pro-active de 
comunicare; Utilizarea 
materialelor grafice şi 
fotografice şi a bazelor de 
date statistice; Prezentarea 
de Studii de caz şi a 
Normelor de Bune Practici 
în domeniu 

 

6. Documentarea transdisciplinară în TCP (III): 
Modele generale de Bună Practică* 

Tehnici pro-active de 
comunicare; Utilizarea 
materialelor grafice şi 
fotografice şi a bazelor de 
date statistice; Prezentarea 
de Studii de caz şi a 
Normelor de Bune Practici 
în domeniu 

 

7. Documentare şi Cercetare-Dezvoltare în TCP: 
DestinaŃii tematice şi educaŃionale/de studii* 

Tehnici pro-active de 
comunicare; Utilizarea 
materialelor grafice şi 
fotografice şi a bazelor de 
date statistice; Prezentarea 
de Studii de caz şi a 
Normelor de Bune Practici 

 



în domeniu 
8. Documentare şi Cercetare-Dezvoltare în TCP: 

DestinaŃii urbane* 
Tehnici pro-active de 
comunicare; Utilizarea 
materialelor grafice şi 
fotografice şi a bazelor de 
date statistice; Prezentarea 
de Studii de caz şi a 
Normelor de Bune Practici 
în domeniu 

 

9. Documentare şi Cercetare-Dezvoltare în TCP: 
Turismul de evenimente culturale* 

Tehnici pro-active de 
comunicare; Utilizarea 
materialelor grafice şi 
fotografice şi a bazelor de 
date statistice; Prezentarea 
de Studii de caz şi a 
Normelor de Bune Practici 
în domeniu 

 

10. ConsultanŃă şi Expertiză în TCP: Modele 
generale de Bună Practică* 

Tehnici pro-active de 
comunicare; Utilizarea 
materialelor grafice şi 
fotografice şi a bazelor de 
date statistice; Prezentarea 
de Studii de caz şi a 
Normelor de Bune Practici 
în domeniu 

 

11. Dezvoltarea comunitară durabilă. IniŃiativele 
TCP între contextul politicilor socio-
economice şi parteneriatul/dialogul cultural* 

Tehnici pro-active de 
comunicare; Utilizarea 
materialelor grafice şi 
fotografice şi a bazelor de 
date statistice; Prezentarea 
de Studii de caz şi a 
Normelor de Bune Practici 
în domeniu 

 

12. TCP – trend-uri actuale şi perspective de 
viitor* 

Tehnici pro-active de 
comunicare; Utilizarea 
materialelor grafice şi 
fotografice şi a bazelor de 
date statistice; Prezentarea 
de Studii de caz şi a 
Normelor de Bune Practici 
în domeniu 

 

13. Curs practic (de teren) – DestinaŃii urbane Tehnici pro-active de 
comunicare; Prezentarea de 
Studii de caz relevante în 
domeniu 

 

14. Curs practic (de teren) – DestinaŃii tematice şi 
educaŃionale/de studii 

Tehnici pro-active de 
comunicare; Prezentarea de 
Studii de caz relevante în 
domeniu 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare ObservaŃii 

1. Cultura şi Patrimoniul – atracŃii turistice. 
ImportanŃă-Aşteptări-PotenŃial 

ActivităŃi specifice de 
documentare-cercetare, 
individuale şi de grup; 
Tehnici pro-active de 
comunicare 

 

2. Sursele şi Resursele Turismului Cultural şi de 
Patrimoniu (TCP) – concepte şi practică; scop 
şi semnificaŃii 

ActivităŃi specifice de 
documentare-cercetare, 
individuale şi de grup; 
Tehnici pro-active de 
comunicare 

 

3. TCP la nivel mondial şi în Europa* ActivităŃi specifice de 
documentare-cercetare, 
individuale şi de grup; 
Tehnici pro-active de 
comunicare 

 

4. Documentarea transdisciplinară în TCP (I): 
Istorie-Patrimoniu-Cultură* 

ActivităŃi specifice de 
documentare-cercetare, 
individuale şi de grup; 
Tehnici pro-active de 
comunicare 

 

5. Documentarea transdisciplinară în TCP (II): 
Turismul (cultural)* 

ActivităŃi specifice de 
documentare-cercetare, 
individuale şi de grup; 
Tehnici pro-active de 
comunicare 

 

6. Documentarea transdisciplinară în TCP (III): 
Modele generale de Bună Practică* 

ActivităŃi specifice de 
documentare-cercetare, 
individuale şi de grup; 
Tehnici pro-active de 
comunicare 

 

7. Documentare şi Cercetare-Dezvoltare în TCP: 
DestinaŃii tematice şi educaŃionale/de studii* 

ActivităŃi specifice de 
documentare-cercetare, 
individuale şi de grup; 
Tehnici pro-active de 
comunicare 

 

8. Documentare şi Cercetare-Dezvoltare în TCP: 
DestinaŃii urbane* 

ActivităŃi specifice de 
documentare-cercetare, 
individuale şi de grup; 

 



Tehnici pro-active de 
comunicare 

9. Documentare şi Cercetare-Dezvoltare în TCP: 
Turismul de evenimente culturale* 

ActivităŃi specifice de 
documentare-cercetare, 
individuale şi de grup; 
Tehnici pro-active de 
comunicare 

 

10. ConsultanŃă şi Expertiză în TCP: Modele 
generale de Bună Practică* 

ActivităŃi specifice de 
documentare-cercetare, 
individuale şi de grup; 
Tehnici pro-active de 
comunicare 

 

11. Dezvoltarea comunitară durabilă. IniŃiativele 
TCP între contextul politicilor socio-
economice şi parteneriatul/dialogul cultural* 

ActivităŃi specifice de 
documentare-cercetare, 
individuale şi de grup; 
Tehnici pro-active de 
comunicare 

 

12. TCP – trend-uri actuale şi perspective de 
viitor* 

ActivităŃi specifice de 
documentare-cercetare, 
individuale şi de grup; 
Tehnici pro-active de 
comunicare 

 

13. Seminar practic (de teren) – DestinaŃii urbane ActivităŃi practice; 
Implementarea şi analiza 
unor Studii de caz aplicate 

 

14. Seminar practic (de teren) – DestinaŃii tematice 
şi educaŃionale/de studii 

ActivităŃi practice; 
Implementarea şi analiza 
unor Studii de caz aplicate 

 

Bibliografie  
 
Conform referinŃelor corespunzătoare din bibliografia aferentă cursurilor. 
 
 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice, 
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Colaborări şi parteneriate cu instituŃiile de cultură judeŃene şi naŃionale (Muzee, DirecŃii JudeŃene de 
Cultură şi Patrimoniu, Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional, Institutul de Memorie Culturală 
etc.), cu instituŃii, asociaŃii şi agenŃii turistice (AgenŃia EXIMTUR, Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului etc.), asociaŃii neguvernamentale de promovare a patrimoniului (FundaŃia MIHAI 
EMINESCU, Transilvania ALLINCLUSIVE etc.), instituŃii publice, locale şi naŃionale, cu 
competenŃe în domeniul administrării şi valorificării patrimoniului cultural (Consilii Locale, Consilii 
JudeŃene etc.), instituŃii europene cu atribuŃii în domeniul valorificării turistice a patrimoniului 
cultural (Comisia Europeană – Directoratele pentru EducaŃie şi Cultură, pentru Mobilitate şi 
Transport şi pentru Politici Regionale etc.) 

 
 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs CunoştinŃe; AbilităŃi de 

comunicare-argumentare 
orală 

Colocviu 33% 



CunoştinŃe; AbilităŃi de 
comunicare-argumentare 
în scris 

Lucrare finală 33% 

10.5 Seminar/laborator CunoştinŃe; AbilităŃi de 
documentare, structurare-
sinteză, argumentare şi 
comunicare orală şi în 
scris 

Implicare pro-activă în 
cadrul dezbaterilor tematice 
şi Lucrări de seminar 

34% 

   
10.6 Standard minim de performanŃă 
•  ObŃinerea unui punctaj minim cumulat de 51% din punctajul maxim de 100%. 

 
 


