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direct 
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180 60 120 30 - 30 E 6 

Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul „Geostatistica” este destinat studenților de la specialitatea Geografie. Cursul constă din prelegeri 

și lucrări practice. Statistica spațială studiază populațiile statistice cu dispunere a eșantioanelor într-un 

anumit spațiu. Când spațiul de dispunere este spațiul bidimensional sau tridimensional terestru, 

disciplina de studiu se numește geostatistica.  Disciplina are ca scop pregătirea studenților în domeniul 

teoriei și practicii statistice; cunoașterea de către studenți a modului de realizare a unei cercetări 

statistice și geostatistice; a metodelor și procedeelor de calcul și analiza indicatorilor statistici, în special 

a celor din domeniul geografiei. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- cunoaşterea bazelor teoretice ale ştiinţelor geografice fundamentale şi aplicate; 

- utilizarea metodelor clasice şi interactive de analiză, sinteză, memorare şi valorificare a informației 

din domeniul geografiei; 

- accesarea, selectarea şi sistematizarea datelor geografice prin intermediul tehnologiilor 

informaţionale; 

- comunicarea logică, coerentă, argumentată a informaţiei privind conceptele, fenomenele și metodele 

de bază ale geografiei în limba de stat şi alte limbi, în  medii profesionale și alte medii social-

economice; 

- rezolvarea unor situații-problemă din domeniul geografiei, utilizând cunoștințele teoretice și 

abilitățile profesionale; 

- colaborarea eficientă, adecvată cu semenii în cadrul echipei și cu factori de decizie, într-un context 

naţional şi internațional. 

Competenţe specifice: 

- utilizarea noțiunilor, principiilor, legităţilor geostatisticii în explicarea proceselor și fenomenelor 

geografice; 

- aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluționarea problemelor geografice și cu 

caracter interdisciplinar; 

- argumentarea importanței investigaţiilor geostatistice în vederea cercetării sistemelor geografice; 

- obținerea și analiza datelor experimentale în scopul elucidării interdependenţelor structură-funcţie, 

cauză-efect şi interpretării concepţiilor geografice. 

Finalităţi de studii  

Studentul la finele cursului va fi capabil: 

- cunoașterea și înțelegerea adecvată a noțiunilor disciplinei. 

- explicarea și interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum și a conținuturilor teoretice și practice 

ale disciplinei. 

- explicarea și interpretarea fenomenelor în ceea ce privește caracteristicile populațiilor statistice. 



- să identifice particularitățile aplicării statisticii în timp și spațiu; 

- să obțină informații prin observare statistică; 

- să însușească metodologia de calcul al indicatorilor statistici; 

- să poată explica esența principiilor statisticii; 

- să formeze deprinderi de a opera de sine stătător cu informațiile de natură economică; 

- să însușească metodologia contemporană de analiză și estimare statistică a proceselor economice și    

sociale. 

- să stabilească locul și rolul și particularitățile statisticii și geostatisticii în cercetarea geografică; 

- să propună inițiative novatoare în ceea ce privește organizarea și desfășurarea unei cercetări 

statistice; 

- să poată organiza sistemul informațional statistic și geografic și observările statistice. 

Condiții prerechizit: studii liceale.  

Teme de bază:  
Introducere în Statistică și Geostatistică. Analiza seriilor statistice. Tendința centrală. Media, medianul 

și modul. Dispersia. Deviația standard și coeficientul de variație. Probabilitatea și distribuția normală. 

Corelația. Coeficientul de corelație. Regresia. Ecuația de regresie. Introducere în mediul spațial și 

proiectele SAGA GIS. Ajustarea parametrilor pentru straturile de date vectoriale (shapefile). Lucrul cu 

tabelele în SAGA. Ajustarea parametrilor pentru straturile de date raster (grid). Generarea de date din 

MNAT în SAGA GIS. Statistica în SAGA GIS. Metode de interpolare: Inverse Distance Weighted, 

Nearest Neighbour, Triangulation. Interpolare Spline. Ordinary Kriging. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, seminare, proiecte; consultaţii. 

Strategii evaluare:  

Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii, 

portofolii etc. Nota finală se constituie din: rezultatul evaluării finale (40%), evaluărilor curente (40%),  

evaluare calităţii lucrului individual al studentului (20%) pe parcursul semestrului, inclusiv portofoliul, 

participare la discuţii, prezentări, activitatea la seminare etc. 
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