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PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Facultatea de Istorie şi Geografie 

Departamentul Geografie 

Domeniul de studii Geografie 

Ciclul de studii II, Master 

Programul de studii/calificarea Master Turism şi dezvoltare regională 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Ecoturism și dezvoltare durabilă 
Titularul activităţilor de curs Lupchian Maria - Magdalena 

Titularul activităţilor de seminar Oprea Dinu 

Anul de 

studiu 

I Semestrul 1 Tipul de evaluare E 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 

DAP 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber 

aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

Număr de ore pe săptămână 3 Curs 1 Seminar - Laborator 2 Proiect - 

Totalul de ore din planul de învăţământ 42 Curs 14 Seminar - Laborator 28 Proiect - 

 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 45 

Tutoriat   

Examinări 3 

Alte activităţi:  

 

 Total ore studiu individual 105 

Total ore pe semestru 150 

Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum • Noţiuni generale de geografia turismului 

Competenţe • Operare pe calculator (PowerPoint) 

• Întocmire referate 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare a cursului • Suport logistic – calculator, videoproiector 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar • Participarea studenţilor la cel puţin 80% din orele de lucrări practice 

Laborator •  

Proiect •  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

• Capacitatea de a realiza un produs ecoturistic axat pe valorificarea potenţialului  

Natural și cultural atât în varianta grafică cât şi sub forma unui text 

• Capacitatea de a selecta elemente ale potenţialuil turistic ce trebuie supuse unui  

         regim de protecţie  
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Competenţe 

transversale 
• Dezvoltarea capacităţii de a folosi cunoştinţele acumulate în managementul peisajelor / 

obiectivelor natural și culturale valorificate turistic 

•       Utilizarea cunoştinţelor dobândite în contexte noi 

•       Aplicarea cunoştinţelor teoretice în rezolvarea problemelor practice 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei • însuşirea şi valorificarea conceptelor de baza din domeniul Ecoturismului 

•    formarea de capacităţi necesare pentru înţelegerea modalităţilor posibile de 

transformare a ecoturismului într-un motor al dezvoltării locale 

Obiective specifice • definirea  noţiunii de ecoturism şi enumerarea câtorva particularităţi care îl 

deosebesc de alte tipuri de turism; 

• cunoașterea tipurilor de ecoturism, a tipurilor de ecoturiști și a profilului 

general al acestora 

•    înțelegerea relației dintre dezvoltarea ecoturismului și amenajarea ariilor 

naturale protejate pe Glob și în România 

•    cunoașterea și înțelegerea unor exemple de bune practici privind dezvoltarea 

ecoturismului pe Glob și în România 

 

8. Conţinuturi 

Curs 
Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

• Ecoturismul – aspecte generale 4 Prelegere 

Conversaţie euristică 

 

• Ecoturismul la nivel internațional 4 Prelegere 

Conversaţie euristică 

 

•  Ecoturismul în România  2 Prelegere  

• Ecoturism în arii protejate 2 Prelegere  

• Limitări și constrângeri în dezvoltarea 

ecoturismului 

2 Prelegere 

Conversaţie euristică 

 

Bibliografie 

• Bran, Florina – Ecoturism, Ed. Economică, București, 2000 

• Glăvan, V.  – Resurse turistice pe Terra, Ed. Editura Economică, Bucureşti, 2000 

• Lozato – Giotart, J. P. – Geographie du tourisme – de l’espace consommé á l’espace maîtrisé, Pearson education 

Limited, Paris, 2008 

• Matei, Elena – Ecoturism, Ed. Top Form, București, 2004 

• Muntele,I., Iaţu C. – Geografia turismului – concepte, metode şi forme de manifestare spaţio – temporală, Ed. 

Sedcom Libris, Iaşi, 2003 

• Nistoreanu, P. – Ecoturism și turism rural, Ed. ASE, 2006 

•      Vellas, Fr. – Economie et politique du tourisme international, Economica, Paris, 2007 

•      Vodă, M. – Ecoturism, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2008 

 

Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• Analiza unor destinații ecoturistice pe baza indicatorilor 

care atestă caracterul ecoturistic - România 

6 Dezbatere 

Conversaţie euristică 

 

•   Aplicație practică de ecoturism (traseu ecoturistic în 

județul Suceava) 

10 Ieșire în teren  

• Analiza unor destinații ecoturistice pe baza indicatorilor 

care atestă caracterul ecoturistic - Europa 

6 Dezbatere 

Conversaţie euristică 

 

• Rolul ecoturismului în dezvotarea economică a statelor 

în curs de dezvoltare. Studiu de caz - Africa 

2 Dezbatere 

Conversaţie euristică 

 

• Rolul ecoturismului în dezvotarea economică a statelor 

în curs de dezvoltare. Studiu de caz – America de Sud 

2 Dezbatere 

Conversaţie euristică 

 

• Modele de dezvoltare durabilă prin ecoturism 2 Dezbatere 

Conversaţie euristică 

 

Bibliografie 

• Bran, Florina – Ecoturism, Ed. Economică, București, 2000 

• Glăvan, V.  – Resurse turistice pe Terra, Ed. Editura Economică, Bucureşti, 2000 

• Nistoreanu, P. – Ecoturism și turism rural, Ed. ASE, 2006 

• Vodă, M. – Ecoturism, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2008 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Cursul are un conţinut similar cu al cursurilor similare din alte universităţi din ţară şi din Europa, prezentând 

informaţii actualizate, într-o abordare modernă.. 

• Prin tematica sa, prin exemplele de bune practici pe care le oferă, atât de la nivel mondial cât şi din spaţiul 

românesc, cursul se poate constitui ca un punct de plecare pentru studenţi fie în iniţierea unor proiecte în 

domeniul ecoturismului, fie în demararea unor cercetări în domeniu, mai ales în spaţiul foarte ofertant al 

Bucovinei. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs Însuşirea informaţiilor prezentate la curs Examen scris 40% 

Seminar 

Dobândirea capacităţii de selectare, sintetizare 

şi prezentare a informaţiei din diverse surse 

bibliografice 

Dobândirea competenţei de a analiza caracterul 

ecoturistic al unei destinații pe baza unor 

indicatori selectați 

Analiza referatelor  şi 

reprezentărilor grafice 

realizate 

60% 

Laborator     

Proiect     

Standard minim de performanţă 

• Însuşirea noţiunilor fundamentale prezentate la curs şi a 2 – 3 caracteristici ale dezvoltării ecoturismului pe 

Glob şi în România 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

15.09.2021  Lector dr. Maria-Magdalena 

Lupchian 

Lector dr. Dinu Oprea 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

27.09.2021 Lector dr. DespinaSAGHIN 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

27.09.2021 Conf. dr. Florin PINTESCU 

 


