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FIŞA DISCIPLINEI 

Turism internațional, pentru anul universitar 2019-2020 
 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2. Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3. Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor 
1.4. Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 
1.5. Ciclul de studii Licenţă 
1.6. Programul de studii Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor / economist 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Turism internațional 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de seminar  
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei A 

 

3. Timpul total estimat 
 

3.1 Număr de ore pe saptămână 4 3.2 din care curs 2 3.3 S / L / P 2 
3.4 Total ore din planul de înv. 56 3.5 din care curs 28 3.6 S / L / P 28 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual  
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 14 
Tutorat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi ..... 2 
3.7 Total ore studiu individual 44 
3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Număr de credite 4 

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 De curriculum Elemente de Economie, Geografie economică și Economia turismului  
4.2 De competenţe Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului - Dotare a sălii de curs cu videoproiector 

5.2 De desfăşurare a seminarului 

- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar 
- Participarea studenţilor la seminarii 
- Susţinerea testului de verificare 
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă  

 

6.  Competenţe specifice vizate 
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C.1. Realizarea prestaţiilor în comerţ, turism şi servicii – 1 PC 
C.2. Comercializarea produselor / serviciilor – 1 PC 
C.3. Gestionarea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii – 1 PC 
C.4. Gestionarea şi alocarea resurselor materiale şi financiare – 1 PC 
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7. Obiectivele disciplinei   
7.1. Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Înţelegerea modului în care se desfăşoară activităţile în cadrul turismului internaţional 

7.2. Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 
1. Înţelegerea rolului turismului internațional în economia mondială; 
2. Cunoașterea structurii bazinelor ofertei turistice internaţionale 
3. Înțelegerea elementelor componente ale industriei turismului internaţional  
4. Cunoașterea structurii specifice industriei turismului şi a intermediarilor din această industrie 
5. Deprinderea studenţilor cu metodele şi instrumentele de analiză specifice spaţiului turistic 
(indicatori turistici), cu etapele de elaborare şi realizare a noilor proiecte, dar şi cu soluţiile de 
stimulare a circulaţiei turistice şi de asigurare a integrării turismului în economia teritoriului. 
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B. Obiective procedurale 
1. Identificarea unor situații concrete  de aplicare a teoriilor și  principiilor specifice acestei 
discipline; 

2. Culegerea şi prelucrarea de date din surse documentare alternative şi din activitatea curentă, 
pentru evaluarea factorilor care influenţează fenomenul turistic; 

3. Formarea deprinderilor de utilizare a instrumentelor statistice în evaluarea circulaţiei turistice; 
4. Utilizarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor utilizate în cercetarea activităţii turistice dintr-o 
zonă sau ţară. 

C. Obiective atitudinale 
1. Respectarea normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite, 
specifice specialistului în turism. 

2. Valorificarea propriului potenţial prin realizarea cercetării de grup sau individuală în analiza şi 
previziunea fenomenului turistic;. 

3. Manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de rolul şi importanţa turismului în 
activitatea economică şi socială. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse 
folosite 

1 Introducere în turismul internaţional 
- Definiţii uzuale 
- Tipologia formelor de turism internaţional 
- Factorii care influenţează dezvoltarea turismului 

internaţional 
- Tendinţele înregistrate în evoluţia turismului internaţional 

4 

 prelegerea 

 explicația 

 expunerea 
cu material 
suport 

 dezbaterea 
cu oponent 
imaginar  

calculatorul 
(prezentarea în 
power –point) 

 
 
 
 

 Scurte 
prezentări 
în power-
point 
pentru 
stimularea 
exerciţiului 

2 Organizarea şi conducerea turismului la nivel internaţional 
- Organizaţii internaţionale de turism 
- Organizaţii guvernamentale şi Organizaţii 

neguvernamentale 
- Tipologia organismelor centrale/naţionale de conducere a 

activităţii turistice 
- Organisme naţionale de conducere a turismului în 

principalele ţări turistice ale lumii şi în România 
- Forme de integrare în turismul internaţional 
- Concentrarea activităţii turistice (pe orizontală; pe verticală 

şi conglomeratul) 
- Gruparea activităţii turistice (Lanţul voluntar; Franciza şi 

Asociaţiile profesionale) 

2 

3 Componentele industriei turismului 
- Transportul şi infrastructura 
- Cazarea şi serviciile de ospitalitate 
- Sistemele de distribuţie utilizate în turismul internaţional 
- Rolul sectoarelor public şi privat în turismul internaţional 
- Rolul statului în turism (funcţiile promoţională, de stimulare, 

de intervenţie şi de coordonare) 

2 

4 Locul turismului internaţional în circuitul economic mondial 
- Structura comerţului mondial 
- Turismul internaţional în calitate de componentă a 

comerţului internaţional 
- Analiza statistico-economică a industriei călătoriilor şi 

turismului (dinamici şi structuri) 

2 

5 Metodologia de măsurare a turismului internaţional 
- Obiectivele, natura şi condiţiile elaborării indicatorilor 

turismului internaţional 
- Caracteristicile şi metodele de elaborare a indicatorilor 

turismului internaţional 
- Sistemul de indicatori ce caracterizează turismul 

internaţional 

2 

6 Piaţa turistică internaţională 
- Definiţii, caracteristici, componente 
- Cererea turistică internaţională: concepte şi definiţii; 

motivaţii de călătorie în turismul internaţional; bazinele 
cererii turismului internaţional şi fluxuri turistice la nivel 
mondial, regional şi naţional 

- Oferta turistică la nivel internaţional: definiţii, componente, 
caracteristici 

- Ciclul de viaţă al unei oferte turistice 

6 
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- Bazinele ofertei turistice internaţionale 

7 Transporturile turistice internaţionale 
- Transporturile turistice aeriene: cursele de linie; cursele 

charter şi politici ale autorităţilor aeronautice în domeniul 
transporturilor turistice aeriene 

- Transporturile turistice terestre: transporturile feroviare şi 
transporturile rutiere 

- Transporturile turistice maritime şi fluviale 

2 

8 Comercializarea produselor turistice la nivel internaţional 
- Categorii de contracte utilizate în turismul internaţional 
- Protecţia şi securitatea turiştilor (mijloace de planificare a 

protecţiei şi securităţii turiştilor şi implicarea sectoarelor 
industriei turismului în protecţia şi securitatea turiştilor) 

2 

9 Finanţarea investiţiilor turistice internaţionale 
- Modalităţi de finanţare a investiţiilor turistice: creditul, 

leasingul, acţionariatul şi coproprietatea 
- Aportul statului la finanţarea investiţiilor turistice 
- Finanţarea internaţională a investiţiilor turistice 

2   

10 Operaţiuni şi instrumente de plată specifice turismului internaţional 
- Cecul de călătorie (Traveler’s Cheque) 
- Cartea de credit 
- Voucher-ul 

2 

11 Perspectivele turismului internaţional 
- Globalizarea şi implicaţiile sale asupra turismul internaţional 
- Perspectivele turismului internaţional al României 

2 

Bibliografie: 
1. Andrei R., Copeţchi M., Dragnea L., Manual de tehnici operaţionale în activitate de turism, IRECSON, Bucureşti, 

2006. 
2. Bâc D.P., Turismul şi dezvoltarea durabilă: realităţi, provocări, oportunităţi, Editura Economică, Bucureşti, 2013. 
3. Cooper C., Hall M., Contemporary Tourism, Butterworth Heinemann, 2008. 
4. Ioncică Maria, Stănciulescu Gabriela, Economia turismului şi serviciilor, Editura Uranus, Bucureşti, 2006. 
5. Laws, E., Richins, H., Agrusa, J., Scott, N., Tourist Destination Governance:Practice, Theory and Issues, CAB 

International, 2011. 
6. Leiper N., Tourism Management (3rd Ed.), Malaysia: Pearson Education Australia, 2004. 
7. Page S.J., Tourism Mananagement, Elsevier Ltd., Oxford, 2007. 
8. Pender L., Sharpley R., The Management of Tourism, SAGE Publications Ltd, London, 2005. 
9. Reisinger Yvette, International Tourism: Cultures and Behavior, Butterworth Heinemann, 2009. 
10. Stănciulescu Gabriela, Micu Cristina, Economie şi gestiune în turism. Probleme, proiecte şi studii de caz, Editura C.H. 

Beck, Bucureşti, 2009.  
11. Swarbrooke J., Horner Susan, Business Travel and Tourism, Butterworth Heinemann, 2001. 
12. Tribe J., 2006, The economics of recreation, leisure and tourism, Amsterdam, Elsevier, 2006. 
13. Wachowiak H., Tourism and Borders. Contemporary Issues, Policies and International Research, Ashgate, 2006. 
14. *** Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, United Nations, 2015. 
15. *** Tourism Highlights, UNWTO, 2017. 
16. *** World Tourism Barometer, UNWTO, 2017. 
17. *** Quick Start Guide to a Tourism Business, NEAP, 2006. 
18. *** A Practical Guide to Tourism Destination Management, UNWTO, 2007. 
19. *** International Tourism Overview. A Special Report from World Tourism Organization. 
20. *** Tourism Market Trends, UNWTO 2012. 
21. *** Yearbook of Tourism Statistics, UNWTO, 2017. 
22. *** The World Factbook, CIA, SUA, 2017. 
23. www.insse.ro, Anuarele Statistice ale României, capitolul 20: Turism, 2011-2016. 
24. www.mdrt.ro, www.turism.gov.ro, Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007-2026 

8.2.  Aplicații: Seminar 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1. Prezentarea disciplinei, a obiectivelor, programarea şi 
organizarea activităţilor şi prezentarea modalităţilor de 
evaluare finală şi pe parcursul semestrului 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Expunere 

 
 
 
 
 

Lucrul în echipă 
 

Demonstraţie cu ajutorul 
mijloacelor moderne audio-

2. Studii de caz – organizaţii de turism la nivel internaţional/ 
mondial, în Europa și România, America şi Asia 

4 

3. Studii de caz – caracteristicile industriei turistice şi a 
călătoriilor în ţări cu tradiţie şi fără tradiţie turistică 

2 

4. Studii de caz – competitivitatea internaţională la nivel mondial, 
european şi regional a unor destinaţii turistice 

2 
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5. Studii de caz – finanţarea investiţiilor în turism 2 
Problema-

tizare 

Exerciţii de 
reflecţie 

Dezbatere 

Explicaţie 
 
 

vizuale (scurte prezentări 
PowerPoint) 

 
Demonstraţie cu ajutorul 

materialelor didactice 
specifice (anuare statistice, 

grafice) 
 

Prezentări proiecte 
 

Studii de caz 
Teste de verificare 

6. Studii de caz – instrumente de plată utilizate în turismul 
internaţional 

2 

7. Studii de caz – analiza pieţei turistice internaţionale 4 

8. Studii de caz – transporturi turistice internaţionale 2 
9. Studii de caz – contracte în turismul internaţional 2 
10. Studii de caz – analiza evoluţiei şi dezvoltării turismului pe 

plan mondial şi naţional şi discutarea factorilor determinanţi în 
dezvoltarea acestui fenomen 

2 

11. Recapitulare 2 
12. Evaluare finală 2 
Bibliografie: 
1. Laws, E., Richins, H., Agrusa, J., Scott, N., Tourist Destination Governance: Practice, Theory and Issues, CAB 

International, 2011. 
2. Neacșu N., Băltărețu Andreea, Neacșu Monica, Resurse și destinații turistice. Studii de caz, statistici, reglementări și 

documente O.M.T., Editura Pro Universitaria, 2014. 
3. Page S.J., Tourism Mananagement, Elsevier Ltd., Oxford, 2007. 
4. Stănciulescu Gabriela, Managementul operaţiunilor din turism, Editura AllBeck, Bucureşti, 2002. 
5. *** Tourism Highlights, UNWTO, 2017. 
6. *** World Tourism Barometer, UNWTO, 2017. 
7. *** A Practical Guide to Tourism Destination Management, UNWTO, 2007. 
8. *** Yearbook of Tourism Statistics, UNWTO, 2017. 
9. *** The World Factbook, CIA, SUA, 2017. 
10. www.insse.ro, Anuarele Statistice ale României, capitolul 20: Turism, 2011-2016. 
11. www.mdrt.ro, www.turism.gov.ro, Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007-2026 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul  aferent programului 
 corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi teoriilor însuşite la nivelul disciplinei vor satisface aşteptările 
reprezentanţilor comunităţii academice din domeniul Administrării Afacerilor. 
 competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei vor satisface  aşteptările 
reprezentanţilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor din domeniile Comerţ, Turism şi Servicii.  
 

10.   Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere  

din nota finală 

10.4 Curs 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 

Evaluare scrisă în timpul 
semestrului; 
 
Evaluare finală 

20% 
 
 

30% 

10.5 Seminar 

- participarea activă la seminar, 
rezolvarea studiilor de caz;  
 
- gradul de încadrare în cerinţele 
impuse în ceea ce priveşte realizarea 
proiectelor. 

Evaluarea răspunsurilor şi   
intervenţiilor studentului în 
activităţile de seminar 
 
Evaluarea prezentării proiectelor  

20% 
 
 
 

30% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

Studentul face dovada stăpânirii unui minim de cunoştinţe teoretice din turismului internațional 
cu care s-a operat pe parcursul semestrului. 

 
 
 
   Data completării                Titular de curs,          Titular de seminar, 
..................................      
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,          Director de departament,            Director de departament, 
              .....................       (prestator)          (beneficiar), 
          Conf. univ. dr. Daniela MIHAI         Conf. univ. dr. Daniela MIHAI 


