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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul Management, Marketing și Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Marketing 
1.5 Ciclul de studii Licență 
1.6 Programul de studii / Calificarea Marketing 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Marketing turistic 
2.2 Titularul activităților de curs lect. univ. dr. Dumitru Troancă 
2.3 Titularul activităților de seminar lect. univ. dr. Mircea Fuciu 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învățământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 7 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 7 
Tutoriat 6 
Examinări 4 
Alte activități  10 
3.7 Total ore studiu individual 44 
3.9 Total ore pe semestru 100 
3.10 Numărul de credite 4 

 
4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum 
 Management 
 Marketingul serviciilor 

4.2 de competențe  - 
 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
 
5.1. de desfășurare a cursului  Videoproiector și conexiune la internet 
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Videoproiector și conexiune la internet 
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6. Competențele specifice acumulate 
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C1.2. – Explicarea conceptelor, metodelor, tehnicilor și a instrumentelor de marketing; 
C4.2. – Explicarea mix-ului de marketing; 
C5.2. – Explicarea tehnicilor de vânzare și a utilizării instrumentelor specifice de comunicare; 
C6.1. – Identificarea și definirea rolului departamentului de marketing în cadrul organizației. 
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CT2 – Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de 
tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
 Cunoașterea conținutului și funcțiilor marketingului turistic; 
 Cunoașterea particularităților pieței turistice interne și 

internaționale. 

7.2 Obiectivele specifice 
 Studierea strategiilor de piață și realizarea previziunilor de 

marketing; 
 Cunoașterea politicilor care compun mixul de marketing. 

 
8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 
1. Conținutul și funcțiile marketingului turistic 

Prelegerea, 
Explicația, 

Problematizarea, 
Discuții, dezbateri 

2 ore 
2. Mediul de marketing al întreprinderii de turism 4 ore 
3. Piața turistică – conținutul pieței 2 ore 
4. Piața turistică – furnizori și concurenți 2 ore 
5. Previziuni de marketing și strategii de piață 4 ore 
6. Marketingul - mix 2 ore 
7. Politica de produs pe piața turistică 4 ore 
8. Politica de preț  2 ore 
9. Politica de distribuție (comercializare) a produselor turistice 2 ore 
10. Politica de comunicare și promovare în turism  4 ore 

Bibliografie 
 *** Handbook on Tourism Market Segmentation – Maximising Marketing Effectiveness, WTO, 2008 
 McCabe, S., Marketing Communications in Tourism and Hospitality, Taylor & Francis, 2011 
 Middleton, T.C., Fyall, A., Morgan, M., Marketing in travel and tourism, Butterworth-Heinemann, 

Oxford, 2009 
 Nedelea, A., Politici de marketing în turism, Ed. economic, București, 2003 
 Swarbrooke, J., Horner, S., Business travel and tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2001 
 Westwood, J., Cum să concepi un plan de marketing, Rentrop&Straton, București, 2007 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observații 
1. Conținutul și funcțiile marketingului turistic 

Explicația, 
conversația 
euristică, 

dezbaterea, 
brainstorming-ul, 
problematizarea, 
studiul de caz. 

2 ore 
2. Mediul de marketing al întreprinderii de turism 4 ore 
3. Piața turistică – conținutul pieței 2 ore 
4. Piața turistică – furnizori și concurenți 2 ore 
5. Previziuni de marketing și strategii de piață 4 ore 
6. Marketingul - mix 2 ore 
7. Politica de produs pe piața turistică 4 ore 
8. Politica de preț  2 ore 
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9. Politica de distribuție (comercializare) a produselor turistice 2 ore 
10. Politica de comunicare și promovare în turism  4 ore 

Bibliografie 
 *** Handbook on Tourism Market Segmentation – Maximising Marketing Effectiveness, WTO, 2008 
 McCabe, S., Marketing Communications in Tourism and Hospitality, Taylor & Francis, 2011 
 Middleton, T.C., Fyall, A., Morgan, M., Marketing in travel and tourism, Butterworth-Heinemann, 

Oxford, 2009 
 Nedelea, A., Politici de marketing în turism, Ed. economic, București, 2003 
 Swarbrooke, J., Horner, S., Business travel and tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2001 
 Westwood, J., Cum să concepi un plan de marketing, Rentrop&Straton, București, 2007 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 

epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 În urma unor întâlniri și dezbateri profesionale cu toți cei ce au legături cu activitățile incluse în sectorul 

terțiar (ONG-uri, agenții de turism, hotelieri, administrații publice locale sau regionale), conținutul 
cursului a fost adaptat cerințelor mediului economic. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs 
Volumul și corectitudinea 
cunoștințelor teoretice 

Examen scris tip grilă 40% 

10.5 Seminar/laborator 
Activitatea de seminar 

Evaluare pe parcursul 
semestrului 

30% 

Teme, referate 
Evaluare pe parcursul 
semestrului 

30% 

10.6 Standard minim de performanță: 50% 
 cunoașterea conceptelor cheie cu care operează disciplina, definirea lor corectă; 
 capacitatea de a explica noțiunile de bază; 
 folosirea corectă a limbajului de specialitate. 

 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
 
    01.10.2016  ............................       ............ 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura șefului departamentului 
 
   03.10.2016                  ............. 


