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Numărul orelor pe semestru/activităţi 
Domeniul Administrarea afacerilor Total C S L P SI 
Specializarea / 
Programe de 
studii 

Master – Administrarea afacerilor în 
turism 56 28 28    

  
Categoria formativă a disciplinei 
DF – fundamentală, DG – generală , DS – de specialitate, DC – complementară , DU – umanistă DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - impusă, DO - opțională, DL - liber aleasă (facultativă) DI 
Discipline 
anterioare 

Obligatorii  Recomandate ECONOMIA SERVICIILOR. MARKETINGUL SERVICIILOR 
Obiective 1. Prezentarea turismului ca ramură de bază pentru România 

2. Prezentarea serviciilor în sectorul terţiar 
3. Natura şi caracteristicile serviciilor turistice 
4. Relaţia marketing turistic –  calitatea serviciilor turistice 
5. Familiarizarea masteranzilor cu managementul experientelor turistice ale consumatorului 

Competenţe 
generale şi 
specifice 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice 
disciplinei) 

- Cunoaşterea particularităţilor serviciilor turistice 
- Cunoaşterea conceptului de servicii în general în economia de piaţă 
- Cunoaşterea calităţii serviciilor turistice în satisfacerea turismului 
- Cunoaşterea rolului Marketingului touristic şi a managementului turistic 

2. Explicare şi interpretare (explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi 
a conţinuturilor teoretice si practice ale disciplinei) 

- Interpretarea corectă a conceptelor legate de servicii; 
- Înţelegerea particularităţilor serviciilor turistice; 
- Explicarea diferenţelor faţă de alte servicii; 
- Explicarea relaţie calitate- satisfactie-loialitate 

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea activităţilor practice 
specifice; utilizarea unor metode, tehnici si instrumente de investigare si de aplicare) 

- Utilizarea unor concepte specifice economiei serviciilor turistice 
- Utilizarea unor concepte din marketingul turistic 
- Studii comparative între România şi alte ţări europene privind practicarea turimului 

 



4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul ştiinţific / 
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori si relaţii democratice / promovarea unui 
sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima si creativa a propriului 
potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea 
inovaţiilor ştiinţifice / angajarea in relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu 
responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesionala) 
- Atitudine corectă privind rolul şi importanţa serviciilor într-o economie de piaţă 
- Interpretarea corectă a particularităţilor serviciilor turistice 
- Atitudinea corectă privind rolul şi importanţa turismului în dezvoltarea economică a 

României 
 

Continut tematic al 
cursului 

1. SEVICIILE ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ                                                         3 ore 
2. SERVICIILE TURISTICE                                                                                 3 ore 
3. SERVICIILE DE TRANSPORT ÎN TURISM                                                  4 ore 
4. SERVICIILE DE CAZARE ÎN TURISM                                                         4 ore 
5. SERVICIILE DE ALIMENTAŢIE ÎN TURISM                                              4 ore 
6. SERVICIILE SUPLIMENTARE, COMPLEMENTARE ÎN TURISM            4 ore 
7. POLITICA DE PROMOVARE ÎN TURISM                                                    2 ore 
8. MANAGEMENTUL ŞI CALITATEA SERVICIILOR ÎN ECOTURISM      2 ore 
9. ASPECTE CANTITATIVE ŞI CALITATIVE A PRODUSELOR ŞI SERVICIILE 

TURISTICE                                                                                                       2 ore 
 

 

 
Conţinutul 
tematic al 
seminarului: 
 

1. Natura şi caracteristicile servicilor turistice 
2. Conţinutul şi structura prestaţiei turistice 
3. Mangementul experientei turistice 
4. Alimentaţia şi ospitalitatea în turism 
5. Serviciile de agrement- animaţie în satisfacerea turismului 
6. Serviciile complementare în turism 
7.  Prezentarea referatelor 

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, PV - Probă de verificare, LP-lucrări de control  
 - răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice  

- activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări practice / proiect /referat 
etc. 

 

- participarea la orele de curs şi seminar  
- teste pe parcursul semestrului  
- teme de control  
- activităţi ştiinţifice  

Bibliografia   
Titulari de disciplină Grad  didactic, titlu. Semnătura 

LAZOC Alina LECT. UNIV. DR.  

Legenda: C - curs, S – seminar, L – activităţi de laborator, P – proiect sau lucrări practice, SI – studiu individual 
 
COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALĂ 


