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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul Teoria şi metodologia geografiei reprezintă disciplina care integrează ştiinţele geografice în 

vederea cunoaşterii principalelor concepte teoretice și metodelor contemporane de cercetare şi analiză a 

obiectelor și fenomenelor fizico- și socio- geografice.  

Cursul  cuprinde două direcţii principale: 

- Conceptele teoretice (filozofice) ale geografiei și 

- Metodologia geografiei: metode, principii şi mijloace în cercetările geografice. 

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 cursului Teoria şi metodologia geografiei în explicarea 

proceselor și fenomenelor geografice; 

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

caracter interdisciplinar; 

- argumentarea importanței investigaţiilor geografice  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: 

- să dezvolte abilităţile de comentare ştiinţifică și explicare a proceselor și fenomenelor geografice la 

nivel local și regional; 

- să-şi formeze şi dezvolte motivaţiile şi atitudinile gândirii critice; 

- să aplice cunoştinţele teoretice în scopul îmbunătățirii calității vieții; 

- să dezvolte abilităţile de interpretare, elaborare și utilizare a materialelor grafice și cartografice; 

- să formeze deprinderi de analiză comparativă a evoluției componentelor naturii pe regiuni. 

Condiții prerechizit: studierea cursului Geografie fizică generală cu bazele geologiei; Topografie-



cartografie, Meteorologie-climatologie, Ecologie generală, Geomorfologie, Biogeografie, Hidrologie 

generală.  

Teme de bază:  
Definiţia ştiinţei. Componentele ştiinţei (materialul faptic, teoria, metodologia). 

Bazele teoretice ale geografiei: 

a) Determinismul şi posibilismul în geografie; 

b) Spaţiul şi timpul  în geografie, studiul proceselor spaţio-temporale; 

c) Problemele continuului, discontinuului şi regionării in geografie. 

Specificul metodologiei geografice. Categorii de metode. Principiile metodologice în studiile geografice 

(repartiției spațiale, cauzalității, istorismului, geoecologic ș.a).  

Metode și procedee de cercetare în geografie. Metode generale (metoda inductivă, metoda deductivă). 

Metode special (metoda analizei, metoda sintezei). Procedee: observația, evidența statistică, 

măsurătorile, clasificarea, reprezentarea grafică.         

Metoda cartografică, experimentală, comparativă şi modelării în cercetările geografice. Mijloace în 

cercetările geografice (terminologia științifică și sursele cartografice, mijloace de teledetecție, GPS, SIG 

etc.).  

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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