Misiunea și obiectivele programului de masterat
Ecoturism și dezvoltare durabilă la Gheorgheni (în limba maghiară)
Programul masteral „Ecoturism şi dezvoltare durabilă” se încadrează în politica
universității, contribuind la îndeplinirea unor obiective din planul strategic al Universității
Babeș-Bolyai. Un prim obiectiv în acest plan strategic este aplicarea Declarației de la Bologna.
Acest program de studii se înscrie în procesul Bologna, desfășurând-se pe o durată de 4
semestre și reprezentând aprofundarea studiilor de la nivel licență pe liniile de specializare
geografia turismului și geografie. Astfel, absolvenții de la nivel licență pot opta pentru acest
program și obține competență și calificare în domeniul Geografiei, recunoscute nu doar la nivel
național, dar și la nivel european datorită ralierii la procesul Bologna. Studenții absolvenți ai
programului de master „Ecoturism și dezvoltare durabilă” își vor putea continua studiile la
doctorat.
Un obiectiv important al UBB se regăsește în planul de învățământ, structura
personalului didactic și în conținutul sylabilor, și anume asigurarea unei oferte bazate pe
interdisciplinaritate. Astfel, programul de master „Ecoturism și dezvoltare durabilă” îmbină
două subdomenii de bază, turismul și dezvoltarea teritorială, căutând să ofere și cunoștințele
tehnice necesare efectuării unor analize spațiale (geografie tehnică, cartografie digitală, două
discipline de metodologia cercetării avansate).
Discipline obligatorii:
– Introducere în ecoturism
– Dezvoltarea şi valorificarea ecoturistică a spaţiului
– Teorii de dezvoltare regională în România
– Fenomene de risc naturale
– Politici şi strategii de dezvoltare durabilă
– GIS în managementul resurselor ecoturistice
– Valorificarea ecoturistică a reliefului
– Control de gestiune în unităţile turistice din România
– Valorificarea ecoturistică a resurselor hidrice
– Baze de date turistice
– Resurse geo-demografice în ecoturism
– Organizarea activităţilor de ghid turistic
Discipline opționale:
– Cartografie digitală
– Metode și modele de prospectare ecoturistică
– Organizarea evenimentelor în turism
– Teledetecție
– Tehnici de analiză cantitativă
– Transporturile în turism și dezvoltarea durabilă
– Agenţiile de turism interfaţă între cerere şi oferta turistică
– Auditul proiectelor în România
Un alt obiectiv din politica UBB la atingerea căruia contribuie și acest program este cel
care vizează implicarea extinsă a universității în proiecte de dezvoltare și cercetare (sociale,
economice, culturale) la nivel regional și național prin activități susținute de formare continuă
și expertiză. Parcurgerea acestui program oferă posibilitatea intrării pe piața de muncă în două
domenii de relevanță majoră pentru societate, strâns conectate între ele, turismul și dezvoltarea
teritoriului.

Conținutul curricular precum și competențele pe care dorim să le dezvoltăm la studenții
masteranzi dezvăluie larga adresabilitate a programului de masterat „Ecoturism și dezvoltare
durabilă”. Astfel, programul urmărește dezvoltarea unor competente profesionale legate de:
 elaborarea produselor turistice;
 gestionarea şi vânzarea produselor ecoturistice;
 comunicarea şi negocierea cu partenerii de afaceri de pe piaţa turistică;
 informare, comunicare cu cumpărătorii produselor turistice;
 competenţe informatice de operare in sistemul rezervării turistice;
 capacitatea de organizare, însoţire şi informare a grupurilor de turişti pe plan local şi
naţional sau a grupurilor specializate;
 competenţe în conducerea şi gestionarea unităţilor turistice;
 competenţe în predarea turismului şi a ecoturismului;
 cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei de specialitate;
 identificarea ofertei turistice şi a soluţiilor de valorificare optimă a acesteia;
 întocmirea de materiale turistice şi ecoturistice;
 întocmirea bazelor de date a hărţilor digitate din domeniul ecoturistic şi dezvoltare
teritorială;
 identificarea teritoriului pentru dezvoltarea ecoturismului;
 elaborarea şi coordonarea proiectelor din domeniul ecoturistic;
 competenţe în cercetarea fenomenelor ecoturistice şi de dezvoltare a teritoriului.
 acumulare şi comunicare într-un context cultural-profesional vast;
 competenţe didactice, de analiză, de cercetare şi dezvoltare în turism şi ecoturism;
 competenţe pentru însuşirea şi exprimarea in limba oficială şi în limbi de circulaţie
internaţională;
 competenţe manageriale, de negociere în ecoturism şi dezvoltare teritorială;
 competenţe de analiză statistică avansată;
 competenţe informatice şi geoinformatice;
 dezvoltarea unei atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător.
Diploma obținută în urma absolvirii programului de master „Ecoturism și dezvoltare
durabilă” va conferi absolvenților calificarea de expert în ecoturism și dezvoltare durabilă, cu
șanse reale către următoarele debușee profesionale:
– Analist în turism
– Agent de turism
– Agent de turism transport turistic intern / internaţional / ticketing / rezervări cazare /
publicitate / marketing / asistenţă turistică / plecări externe / sosiri externe / turism de
afaceri
– Director de agenţie de turism, touroperatoare, detailistă / filială / sucursală
– Director de club / de cazare
– Director de departamente organizare de evenimente
– Director de departament alimentaţie / catering / ticketing
– Director de hotel / motel/ hotel pentru tineret / hostel / camping / sat de vacanţă /
popas turistic
– Conducător de pensiune turistică rurală / agroturistică / montană
– Director restaurant / rotiserie / cramă / braserie / berărie / grădină de vară /bar de
noapte / bar de zi / cafe-bar cafenea / disco-bar / bufet bar / unităţi tip fast-food /
cofetărie / patiserie
– Director de centru de informare turistică
– Animator hotel
– Ghid de animaţie
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Ghid de turism / Ghid naţional de turism (touroperator)
Însoţitor grup turistic
Ocupaţia manager în activitatea de turism
Şef complex hotelier / agenţie / oficiu turism
Ghid de turism intern
Recepţioner de hotel
Director departament cercetare-dezvoltare
Director proiect
Referent de specialitate administraţia publică
În condiţiile promovării Modulului Pedagogic, deţinătorul acestei diplome va putea
active ca şi cadru didactic de specialitate, în orice unitate de învăţământ de stat sau
privat, de nivel gimnazial

Toate acestea permit studenților un acces nemijlocit la rețele internaționale de producție
și difuzare a cunoașterii într-un domeniu sensibil la inovațiile tehnologice, precum și însușirea
unor deprinderi practice legate de activitățile din domeniul turismului. Schimburile reciproce
prin sistemul instituționalizat inter universitar, Socrates-Erasmus, precum și cooptarea și
permanentizarea colaborărilor, prin cadru didactic asociat, vor permite fluidizarea și circulația
cunoștințelor și mai ales a modalităților moderne de formare, la acest nivel, cu posibila
continuare la nivelul doctoratului, pe profil, și în sistem Joint-doctorat.

