
 

 

  

FIŞA DISCIPLINEI 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Management 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii Management 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Management în turism 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu III 2.5 
Semestrul  

V 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 22 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 21 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  20 

Tutoriat  14 

Examinări 6 

Alte activităţi................................... 
 

3.7 Total ore studiu individual 83 
 

3.8 Total ore pe semestru 125 
 

3. 9 Numărul de credite 5 
 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Management general, Managementul serviciilor  

4.2 de competenţe 
 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 sală cu tabla, video-proiector/smartboard 



 

 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 sală cu tabla, video-proiector/smartboard 

 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate  

Competenţe 
profesionale 

 Demararea, organizarea, conducerea și coordonarea proceselor specifice organizațiilor 
turistice 

 Planificarea fluxurilor, proceselor şi sistemelor tehnice, economice, financiare şi socio-
culturale în organizațiile turistice; controlul şi evaluarea acestor activităţi 

 Gestionarea sistemelor de informaţii: aplicaţii software - operare şi customizare, bazate 
pe indicatori specifici domeniului 

 Competențe privind planificarea strategică, managementul resurselor umane, tehnici 
de conducere, metode de producţie, gestiunea unor portofolii financiare 

 Capacitatea de a exercita valorile gândirii critice și creative în procesul de adoptare a 
deciziilor în situații complexe, de a gestiona optim arhitectura partenerială și de a 
practica managementul proceselor 

 Organizarea deșeurilor din turism în vederea reciclării 

 Aplicarea măsurilor pentru protecția mediului și utilizarea energiilor regenerabile 

 Utilizarea produselor bio 

Competenţe 
transversale 

 Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în 
realizarea sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor 
disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare şi a 
riscurilor aferente 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de 
tehnici de relaţionare şi muncă eficiente în cadrul echipei 

  Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria 
dezvoltare, a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare 
profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, 
cursuri on-line etc.) atât in limba româna, cât şi intr-o limbă de circulaţie internaţională 

 Competențe digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Familiarizarea studenţilor cu limbajul specific managementului în turism şi 
dezvoltarea abilităţilor studenţilor de a manageria aceste activități 

7.2 Obiectivele specifice  • Evidenţierea rolului şi a importanţei serviciilor turistice, atât la 
nivelul organizaţiei, cât şi la nivelul societăţii în general, acest domeniu având 
cu precădere un puternic impact social. 

• Evidenţierea problemelor specifice ariei serviciilor turistice. 

• Evidenţierea importanţei deosebite a managementului serviciilor 
turistice ca un domeniu aparte. 

• Cunoaşterea direcţiilor de dezvoltare şi a particularităţilor serviciilor 
turistice în contextul actual al dezvoltării economice. 

• Formarea unei concepţii sistemice asupra sectorului serviciilor 
turistice. 

• Cunoaşterea, analiza, interpretarea şi adaptarea metodelor de 
management şi a strategiilor organizaţionale învăţate anterior la domeniul 
serviciilor turistice. 

• Conştientizarea importanţei metodelor, tehnicilor şi tacticilor 
managementului organizaţional în domeniul serviciilor turistice. 

• Însusirea de către studenţi a fundamentelor, mijloacelor 
operaţionale şi a instrumentelor concrete pentru a întelege si a pune în operă 
demersul managerial aplicat în industriile ospitalităţii şi a turismului, a 
concepţiei globale privind funcţionarea activităţilor în aceste industrii. 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Conceptul de turism, particularități, tendințe Prelegere, dezbatere 
2 ore   

2. Privire de ansamblu asupra managementului în cadrul 
organizațiilor din turism  

Prelegere, studii de caz 
2 ore   

3. Modele de organizare şi de conducere a unitǎţilor de cazare    Prelegere,  
2 ore   

4. Strategii manageriale specifice organizației din turism Prelegere, dezbatere 
2 ore   

5. Management hotelier Prelegere, Joc de rol, proiect 
2 ore   

6. Managementul activității de alimentație publică Prelegere, studiu de caz, 
dezbatere 

2 ore   

7. Reţele de agenţii și agenţii distribuitoare Prelegere, studiu de caz, 
dezbatere, brainstorming 

2 ore   

8. Organizarea agenției de turism Prelegere, proiect 
2 ore   

9. Definirea şi evoluţia elementelor specifice tour operatorilor Prelegere, studiu de caz 
2 ore   



 

 

10. Crearea și lansarea noilor organizații turistice Prelegere, dezbatere 
2 ore   

11. Dezvoltarea organizației turistice, modele de creștere Prelegere, dezbatere 
2 ore   

12. Etica relațiilor de afaceri în turism Prelegere, dezbatere, studiu de 
caz 

2 ore   

13. Comunicarea în afaceri Prelegere, dezbatere, studiu de 
caz 

2 ore   

14. Managementul marketingului organizației turistice Prelegere, dezbatere, studiu de 
caz 

2 ore   

Bibliografie 

1. Susanu I.O., “Management în turism”, Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos”, Galaţi 

2. Susanu, I.O. “Marketing turistic”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Metode de stabilire a capacităţii de cazare Dezbatere, studii de caz 2 ore   

2. Stabilirea gradului de atractivitate a unui teritoriu turistic Dezbatere, studii de caz 
2 ore   

3. Analiza SWOT Expunere 
2 ore   

4. Modelul Porter Joc de rol, studiu de caz, 
brainstorming 

2 ore   

5. Analiza BCG Atelier de creaţie, proiect 
2 ore   

6. Realizarea unui program turistic Dezbatere, studii de caz 
2 ore   

7. Proiectarea unei strategii specifice organizațiilor din turism Atelier de creaţie, proiect 
2 ore   

Bibliografie 
1. Burduş, Management – studii de caz exerciţii, probleme, teste, grile de evaluare, Editura Economică, 

București, 2005 
2. Susanu.I., Cristache N - Marketing - aplicații, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005 

 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Competenţele dobândite de către studenţi la această disciplină le vor permite să execute cu succes  sarcini 
profesionale complexe referitoare la managementul organizaţiilor din turism, atât la nivel naţional, cât și 
internaţional, în condiţii de autonomie şi de independenţă.  

 Disciplina oferă baza de cunoştinţe din domeniul managementului în turism, necesare conducerii 
entităţilor/organizaţiilor din acest domeniu  

 
 



 

 

10. Evaluare 

Tip activitate  
10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs 

Prezenţa la activitatea didactică (curs) 

Nivelul de cunoştinţe 

Capacitatea de analiză 

Argumentarea, expresivitatea 

Gradul de asimilare a limbajului de specialitate, 
capacitatea de comunicare 

Observaţie sistemică, 
investigaţia 

10% 

 
Evaluare scrisă 50% 

10.5 Seminar/laborator 

Prezenţa la activitatea didactică (seminar) 

Creativitatea 

Originalitatea 

Capacitatea de aplicare practică a cunoştinţelor 
învăţate 

Interesul pentru studiu individual 

Observaţie sistemică, 
Proiect, Portofoliu de 
teme, Referate 

20% 

 
Evaluare orală 20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Să fie capabil să proiecteze o structură organizatorică turistică, un program turistic și o strategie specifică 
organizației din turism. 

 

 


