TURISMUL SPORTIV ȘI AGREMENTUL DIN PERSPECTIVA ECODEZVOLTĂRII
Master interdisciplinar cu domeniul Educație Fizică și Sport
la Extensia Universitară Bistrița
Masterul Turismul sportiv și agrementul din perspectiva ecodezvoltării, prin caracterul său
interdisciplinar, promovează spiritul european, fapt evidențiat de colaborarea Extensiei Bistrița cu
Universitatea din Besancon.
Misiunea specializării:
Masterul Turismul sportiv și agrementul din perspectiva ecodezvoltării este deosebit de atractiv și
util, datorită caracterului său interdisciplinar și aplicativ. Pe lângă pregătirea de bază în domeniul turismului
sportiv și agrementului, masteranzii acestei specializări primesc o serie de cunoștințe de specialitate din
domeniul geografiei, educației fizice, managementului și marketingului turistic, dezvoltării regionale și locale
durabile și protectiei mediului. De asemenea, prin orele de practică aferente acestei specializări, ei fac
cunoștință cu instituțiile care au în componența lor departamente sau direcții de profil (Primării, Prefecturi,
Direcțiile de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliilor Județene, Agențiile de Dezvoltare
Regională, Agențiile de turism și Întreprinderile de Turism, Administrațiile ariilor protejate, etc.).
La nivel de Master este vizată consolidarea și aprofundarea cunoștințelor teoretice și a abilităților
practice conturate la nivel de licență, fapt care realizează totodată o lărgire a spectrului problematicii
planificării și dezvoltării turistice. Finalitatea este constituită de formarea unor specialiști capabili atât de
abordări analitice de mare finețe și care pot, totodată, să ofere și soluții la problematica turismului și a
optimizării raporturilor din cadrul activităților turistice.
Obiectivele specializării:
Planul de învățământ și programele analitice aferente acestei direcții de specializare asigură o pregătire
fundamentală într-un domeniu de mare interes, atât teoretic, cât mai ales practic și anume domeniul turismului
în concordanță cu principiile ecodezvoltării.
Acestea prevăd o pregătire de bază în domeniile amintite anterior, completată cu o pregătire practică,
menită să asigure cunoștințele necesare în domeniul promovării turismului sportiv, agrementului, amenajării
și dezvoltării turistice, optimizării practicării turismului sportiv și a activităților motrice de timp liber pentru
toate vârstele.
Principalele obiective ale acestei specializări sunt:
- formarea de specialiști într-un domeniu turistic de nișă, cu posibilități de încadrare pe o piață a
muncii nesaturată,
- formarea de specialiști cu un dezvoltat spirit analitic, necesar în sfera previziunii, programării,
planificării și amenajării turistice pe diferite nivele scalare - local, regional, național;
- pregătirea unor instructori de înaltă calificare pentru a îndruma activitățile de turism sportiv și
agrement în entități de profil (baze sportive și de agrement, arii protejate, stațiuni și așezări
turistice, baze de agrement din unități hoteliere, centre SPA, administrații publice locale, agenții
de turism, etc.);
- asigurarea fundamentelor teoretice și practice care să permită participarea la soluționarea unor
probleme complexe care necesită investigații interdisciplinare (management turistic, prospectare
turistică, organizarea serviciilor în turism, marketing, implicarea populației din spațiul geografic
aferent administrațiilor publice locale în acțiuni de petrecere a timpului liber, de protejare a
valorilor mediului natural și cultural și de păstrare a sănătății fizice și psihice);
- cunoașterea problematicii dezvoltării regionale, identificarea și gestionarea responsabilă a
resurselor și problemelor regionale și comunitare și diminuarea dezechilibrelor regionale existente;
- diagnosticarea, prevenirea și combaterea disfuncțiilor teritoriale, cu deosebire a situațiilor critice
generate de dezastre naturale sau antropice;
- formarea unor aptitudini și abilități de a utiliza metodele, mijloacele și tehnicile cele mai adecvate
de investigare turistică (hărți turistice, imagini satelitare, G.P.S., GIS, cartografiere digitală etc.)
Competențe generale și specifice
Masterul Turismul sportiv și agrementul din perspectiva ecodezvoltării urmărește pregătirea de
specialiști în ecoturism sportiv, capabili să antreneze turiștii în activități motrice de timp liber, în acțiuni de
protecție și conservare a mediului, amenajare turistică, management, care să posede următoarele competențe
generale și de specialitate:

- înțelegerea și utilizarea noțiunilor fundamentale privind activitatea turistică, amenajarea turistică
și dezvoltare regională și dobândirea abilităților de documentare;.
- dobândirea capacității de analiză și sinteză, de organizare, precum și a capacității de a găsi soluții
optime la probleme practice și de a lua decizii;
- dobândirea capacității de a utiliza și exploata mijloacele informatice în vederea cartografierii și
analizei realității turistice;
- dezvoltarea capacității de a lucra în echipă și abilității de a colabora cu specialiști din alte domenii;
- însușirea cunoștințelor de specialitate necesare perfecționării pregătirii prin studii de doctorat;
- participarea la fundamentarea proiectelor de dezvoltare și valorificare turistică regională și
națională (pe componente analitice și pe suprafețe integrate, Master-Planul de dezvoltare
națională) și la ceea ce se operează prin organismele de decizie (locale, județene, regionale,
naționale);
- participarea la elaborarea programelor și planurilor de dezvoltare turistică durabilă, în perspectiva
unei abordări integrate a diferitelor probleme turistice specifice;
- implicare în dezvoltarea unor afaceri în turism.
Conținutul programului de învățământ
Programul de învățământ este structurat în conformitate cu cerințele actuale în ceea ce privește
organizarea programelor de masterat, având o durată de 4 semestre, 12 discipline obligatorii și 6 discipline
opționale:
Discipline obligatorii:
- Ecogeografia turismului sportiv
- Optimizarea practicării turismului sportiv pentru toate vârstele – fundamentare teoretică
- Ghidaj, semnalizare turistică și orientare în teren
- Modele de amenajare turistică specifice turismului sportiv
- Dinamica grupurilor și comunicarea cu practicanții activităților specifice din turism
- Patrimoniul turistic al României
- Etica de mediu și implicațiile turismului sportiv în declanșarea fenomenelor geografice de risc
- Caracteristicile efortului și metodologiile de optimizare ale acestora în funcție de condițiile de
mediu (curs predat în limba engleză)
- Turismul rural și dezvoltarea durabilă a satului românesc contemporan
- Răspunderea profesională în turismul sportiv-cadru juridic
- Valorificarea turistică a patrimoniului cultural
- Geografia piețelor turismului sportiv
Discipline opționale:
- Reprezentări grafice și cartografice în turismul sportiv (curs predat în limba engleză)
- Managementul proiectelor de dezvoltare (curs predat în limba engleză)
- Activitățile motrice de timp liber din sezonul de vară
- Valorificarea resurselor geomorfice și hidro-climatice în turismul sportiv
- Activitățile motrice de timp liber pe timp de iarnă
- Management financiar
Absolvenții acestei specializări vor putea activa într-o serie de instituții precum agenții de turism,
unități de cazare turistică și instituții ce deservesc sectorul turistic, centre de informare și promovare turistică,
departamente de turism ale consiliilor locale și județene, agenții de dezvoltare regională, ministere, agenții
guvernamentale, instituții de cercetare, instituții de învățământ superior, centre sportive, recreative și culturale,
cluburi și asociații sportive, administrații ale ariilor protejate, unde ar putea accesa următoarele profesii:
- conducător întreprindere mică – patron (girant) în activitatea hotelieră
- șef complex hotelier, șef unitate balneoclimaterică
- administrator hotel
- director de hotel / motel / hotel pentru tineret / camping / sat de vacanță / popas turistic; director de
cazare
- președinte complex, club sportiv
- conducător de întreprindere mică – patron (girant) în sport
- administrator structuri sportive
- șef agenție / oficiu turism
- conducător de întreprindere mică - patron (girant) în turism

-

manager în activitatea de turism
director de agenție de turism tour-operatoare/ detailistă/ filială/ sucursală
director centru informare turistică
director de departament organizare evenimente
conducător de pensiune turistică (rurală, agroturistică, montană); administrator pensiune turistică
director de departament ticketing
geograf
analist în turism
manager de proiect
coordonator și/sau membru în echipele de elaborare a proiectelor de amenajare și dezvoltare turistică
consilier administrație publică
instructor schi/ călărie/ golf/ tenis/ înot/ sporturi extreme; monitor de schi, snow-board și sporturi de
alunecare pe zăpadă
instructor educație acvatică
organizator evenimente sportive; animator sportiv
agent de voiaj, agent de turism, agent de turism tour-operator, agent de asistență turistică, agent turism
de afaceri
funcționar agenție de voiaj; agent de turism pentru circuite tematice
recepționer de hotel, lucrător concierge, șef de recepție hotel, responsabil cazare
ghid de turism, tour-operator, ghid de turism: montan, drumeție montană; speologic; ecvestru; sportiv;
ghid cicloturism; ghid montan; ghid obiectiv cultural; însoțitor grup turistic
ranger; custode pentru arii protejate.

În condițiile promovării Modulului Pedagogic, absolvenții vor putea activa ca și cadre didactice de
specialitate în orice unitate de învățământ de stat sau privat de nivel gimnazial și liceal.
De asemenea, absolvirea studiilor masterale oferă posibilitatea continuării studiilor în ciclul următor,
cel al doctoratului.
Absolvenții acestei specializări pot dobândi, la cerere, Brevetul de Manager în Turism.

