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FIŞA DISCIPLINEI
1 

 
1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice si Sociale  

1.3 Departamentul  Economie  

1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor  

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea Administrarea Afacerilor in Turism 

 
2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei  Practică de specialitate 

2.2 Titularul activităţii de curs  - 

2.3 Titularul activităţii de seminar  Conf. dr. Molnár Elisabeta-Ilona, Conf. dr. Pető Károly, Conf dr. Szilágyi Ferenc, 
Lect. dr. Debrenti Edith 

2.4 Anul de studiu II 

2.5 Semestrul 3 

2.6 Tipul de evaluare  VP 

2.7 Regimul disciplinei  SN 

 
3. Timpul total estimat 
 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care3.2curs 0 3.3 seminar/laborator 4 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 84 din care3.5curs 0 3.6 seminar/laborator 84 

Distribuţia fondului de timp  

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 8 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 

Tutoriat 14 

Examinări 4 

Alte activităţi…  

3.7 Total ore studiu individual 41 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 

 
4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs, calculator, videoproiector, tablă, Internet 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar, calculator, videoproiector, tablă, Internet 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

        
Competenţe 

profesionale 
CP.1 Insușirea conceptelor, metodelor economice specifice în domeniul  comerţului, 
turismului şi serviciilor 
CP.2 Asistenţă pentru administrarea activităţii ansamblului întreprinderii turism 
CP.3 Cunoasterea şi realizarea activităţilor economice si financiare din cadrul 
departamentelor  intreprinderii de turism 
CP.6 Utilizarea bazelor de date  specifice turismului 
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Competenţe 
transversale 

CT.1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor  de etică profesională în cadrul propriei 
strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 
CT.2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi 
aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 
CT.3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor 
şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 

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

    
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Familiarizarea studenţilor cu instrumentarul şi tehnicile utilizate în desfăsurarea concretă a 
relaţiilor comerciale şi financiare cu partenerii externi. Practica se va efectua în diferite 
compartimente ale firmei. 

7.2 Obiectivele specifice Insusirea unor competenţe de administrare a activităţii în departamentele firmei de turism 
Înţelegerea şi cunoaşterea  mecanismelor financiar contabile specifice. 
Dobândirea prin prisma exercitiului a unor deprinderi  de administrare, realizarea unor 
proiecte individuale şi în echipă. 

 
8. Conţinuturi 

      
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
 ---------     

 
8.2 Practică Metode de predare Observaţii 
 1. Elemente organizaţionale ale firmei în care se derulează practica Studiu de caz, exerciţii  
 2. Departamentele operaţionale ale firmei de turism Studiu de caz, exerciţii  
 3. Produsele turistice ale firmei  Studiu de caz, exerciţii  
 4. Promovarea şi vânzarea produselor turistice Studiu de caz, exerciţii  
 5. Relaţii contractuale – furnizori clienţi Studiu de caz, exerciţii  
 6. Sisteme de rezervări – GDS - exerciţii Studiu de caz, exerciţii  
 7. Activitatea financiar-contabilă în firma de turism Studiu de caz, exerciţii  
8. Analiza eficienţei firmei cu profil turistic (hotel, restaurant, agenţie 
de turism) 

Studiu de caz, exerciţii  

9. Elaborarea  proiectui de practică   

        
 Bibliografie  

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

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare din țară şi din străinătate, 
precum și cu cerințele activităților profesionale derulate în cadrul organizațiilor angajatoare. 

 
    10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de 
evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota   finală 

10.5 PRACTICĂ Lucrare/proiect de practică  Conţinut proiect 
Activitatea în perioada stagiului de 
practică/Discuţii pe teme de practică 

50 % 
 
50 % 

10.6 Standard minim de performanţă 
Obţinerea a minim 50% din punctajul total acordat, dintre care 25% pentru activitatea în perioada stagiului de practicăşi 

25% la elaborarea lucrării de practică. 
  

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
   
25 sep 2020 
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 


