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SINTEZA LUCRĂRII 

 

Teza doctorală intitulată Educația și formarea vocațională a resurselor umane în sectorul 

turismului din România este o cercetare cu privire la rolul și importanța educației și formării 

vocaționale a resurselor umane în domeniul turismului pentru dezvoltarea industriei turistice și, 

implicit, a economiei la nivel național, regional și mondial. Formarea inițială a resurselor umane 

pentru angajarea în industria turistică este o sarcină importantă care revine instituțiilor de 

educație și formare vocațională de la nivelul secundar de învățământ.  

Elementele de originalitate ale tezei constau în: studiul comparativ al activității turistice în 

România, Bulgaria și Turcia; studiul comparativ al sistemelor de educație și formare vocațională 

în turism din cele trei țări menționate; analiza relației dintre dezvoltarea turistică a unei zone și 

nivelul de dezvoltare a acesteia privind educația și formarea vocațională în turism; studiul 

privind utilizarea Tehnologiei Informației și Comunicațiilor ca metodă didactică în  educaţia şi 

formarea vocaţională în turism; investigaţia experimentală privind eficacitatea utilizării 

Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor ca metodă didactică în cadrul lecţiilor de turism, etc. 

Teza doctorală prezentată se dorește a fi o continuare a cercetărilor realizate în domeniu și,  în 

același timp, un punct de plecare pentru analize viitoare ale educației în turism. 

 

 

 


