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MASTERAT – ANUL II 

TURISMUL SPORTIV ȘI AGREMENTUL DIN  

PERSPECTIVA ECODEZVOLTĂRII (BISTRIȚA) 

ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021 

 

 

Titlul disciplinei:  

RĂSPUNDEREA PROFESIONALĂ ÎN  

TURISMUL SPORTIV – CADRU JURIDIC 

Secţia: EDUCAŢIE FIZICĂ  
 

 

Codul: GMR8302, disciplină de specialitate, 42 de ore  

(2 ore curs/săptămână, 1 oră seminar/săptămână) 

Numărul de credite: 6 Forma de evaluare: examen 

Locul de desfăşurare: Sala nr. 2 Clădirea Apollo – Extensia Bistrița (curs+seminar) 

Programarea în orar a activităţilor:Masterat TSAPE anul II, semestrul I, conform orarului 

 

 
Informaţii despre titularul de curs 

Nume, titlul ştiinţific: Conf. dr. Cosmin Prodea 

Informaţii de contact: www.prodea.ro, prodeacosmin@gmail.com 
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OBLIGAŢIILE MASTERANDULUI: 

 

1. Prezenţa la activitățile didactice de seminar este obligatorie. Pentru a putea accede la 
examen este necesar un număr minim de 6  prezenţe, sportivii de performanță 4 
prezențe (seminar on-line) - 10 puncte. 
 
 

2. Fiecare student/studentă poate să realizeze, pe parcursul semestrului, trei teme, 
individual [conform precizărilor de pe portalul prodea.ro secţiunea ‘Referate (precizări 
privind realizarea referatelor)’].  

 
Tema nr. 1 –  Între 0 puncte și 25 puncte. 

a. Titlu: Reguli juridice privind organizarea activităților de turism 
sportiv și agrement în spațiul privat 

b. Termen de predare:  
  - Pentru sesiunea curentă – 15 noiembrie, anul curent universitar.  

  - Pentru sesiunea de restanțe - 7 februarie, anul curent universitar  
 c. Structura temei:  

 Pagina cu datele de identificare (după modelul prezentat pe portalul prodea.ro) 
 Aspecte teoretice cu citările  „Sistem A.P.A.”  (conform precizărilor de pe portalul 

prodea.ro secţiunea ‘Referate (precizări privind realizarea referatelor) – 3 pagini; 
 Modele naționale, europene sau internaționale de aplicare a răspunderii profesionale- 

2 pagini; 
 Bibliografia (redactată în sistem A.P.A.) – care trebuie amplasată pe pagină separată, 

ultima pagină 

 

Tema nr. 2 –  Între 0 puncte și 25 puncte. 
 
a. Titlu: Construiți o zonă de agrement turistic de tip OUTDOOR 

b. Termen de predare:  
  - Pentru sesiunea curentă – 15 decembrie, anul curent universitar.  

  - Pentru sesiunea de restanțe - 7 februarie, anul curent universitar  
 c. Structura temei:  

 Pagina cu datele de identificare (după modelul prezentat pe portalul prodea.ro) 
 Aspecte teoretice cu citările  „Sistem A.P.A.”  (conform precizărilor de pe portalul 

prodea.ro secţiunea ‘Referate (precizări privind realizarea referatelor) – 6 pagini; 
  Descriere modelului de zonă de agrement/ 
 Desenarea zonei de agrement, 
 Model imaginar, Modele naționale, europene sau internaționale; 



Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
Facultatea de Educație Fizică și Sport 

Master Antrenament și Perfomanță Sportivă 
 

Conf. univ. dr.  

Cosmin Prodea   prodea.ro 

 Bibliografia (redactată în sistem A.P.A.) – care trebuie amplasată pe pagină separată, 
ultima pagină. 

d. Referatul trebuie să aibă între 6 și 8 pagini de conținut 
 

Tema nr. 2 –  Între 0 puncte și 25 puncte. 
 
a. Titlu: Construiți o zonă de agrement turistic de tip INDOOR 

b. Termen de predare:  
  - Pentru sesiunea curentă – 15 ianuarie, anul curent universitar.  

  - Pentru sesiunea de restanțe - 7 februarie, anul curent universitar  
 c. Structura temei:  

 Pagina cu datele de identificare (după modelul prezentat pe portalul prodea.ro) 
 Aspecte teoretice cu citările  „Sistem A.P.A.”  (conform precizărilor de pe portalul 

prodea.ro secţiunea ‘Referate (precizări privind realizarea referatelor) – 6 pagini; 
  Descriere modelului de zonă de agrement/ 
 Desenarea zonei de agrement, 
 Model imaginar, Modele naționale, europene sau internaționale; 
 Bibliografia (redactată în sistem A.P.A.) – care trebuie amplasată pe pagină separată, 

ultima pagină. 
d. Referatul trebuie să aibă între 6 și 8 pagini de conținut 

 
3. Examenul va fi în formă orală şi va consta în prezentare sub formă 

powerpoint a unui proiect. – Între 0 puncte și 15 puncte 
 

 


