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Statutul disciplinei 
Disciplină de specialitate (opţională) 
 
Titular disciplină 
Şef lucr. dr. Cristina SIMEANU 
 
Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii) 
În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor referitoare la conceptele de 
bază din domeniul turismului cultural; formarea de capacităţi necesare pentru înţelegerea 
modalităţilor posibile de valorificare a potenţialului turistic cultural. 
La lucrările practice se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoaştinţelor despre: noţiunile de 
turism cultural, resursă turistică, patrimoniu şi particularităţile care deosebesc turismul cultural de 
alte tipuri de turism; legăturile dintre principalele categorii de resurse antropice care generează 
turism cultural şi caracteristicele fluxurilor turistice asociate; diferenţele de manifestare ale 
turismului cultural pe continente; particularităţile turismului cultural românesc şi priorităţile ce 
trebuie urmate în dezvoltarea acestuia. 
 
Conţinutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
1. Turismul, fenomen economico-social complex 
2. Obiective strategice ale dezvoltării turismului cultural 
3. Categorii de resurse culturale existente 
4. Relaţia dintre arte, cultură şi turismul urban 
5. Principiile relaţiei artă-turism cultural 
6. Cultura, arta, dezvoltarea economică şi turismul urban 
7. Tipologia artei. Principiile relaţiei artă – turism cultural 
8. Fluxurile turistice generate de turismul cultural 
9. Impactul statutului de capitală culturală europeană asupra dezvoltării turismului cultural 
10. Relaţia dintre UNESCO şi turismul cultural 
11. Managementul turismului cultural 

 
Lucrări practice 

1. Turismul în oraşele istorice 
2. Turismul capitalelor culturale 
3. Turismul marilor festivaluri tematice 
4. Turismul muzeal 
5. Turismul religios şi de pelerinaj 
6. Turismul culinar şi gastronomic 
7. Modele de valorificare turistică a potenţialului cultural mondial 
8 Modele de valorificare turistică a potenţialului cultural din România 
9. Aplicaţie practică – itinerar cultural urban 
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluarea finală (colocviu scris la finalul 
semestrului) 70% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Evaluarea formativă (curentă şi 
periodică) a pregătirii studenţilor se 
realizează prin sarcini de lucru 
individuale şi/sau de grup. 

30% 
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