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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Biogeografia studiază legităţile răspândirii organismelor pe suprafaţa Terrei, în dependenţă de factorii istorici, 

ecologici şi antropic, care determină, în mare măsură, structura, dinamica şi hotarele arealelor. Astfel, 

biogeografia contribuie la formarea și dezvoltarea legăturilor interdisciplinare din cadrul programului de 

Geografie pentru cunoașterea complexă a mediului natural. Un rol aparte revine clasificării fitocenozelor şi 

amplasării lor pe Terra. Specificul dezvoltării istorice şi răspândirii geografice a diferitor grupe de organisme, 

îndeosebi a celor endemic, relicte, vicariante. Regionarea biotic (floristică-faunistică) permite de a evidenţia 

legităţile generale în originea şi repartizarea spaţială a organismelor pe Terra. În baza informaţiei ştiinţifice 

contemporane este studiată regionarea Oceanului Planetar. Răspândirea geografică a comunităţilor vegetale şi 

animale (biomurilor) se bazează pe date istorice fito şi zoogeografice, dar şi pe informaţia contemporană obţinută 

prin teledetecţie, aplicări GIS şi GPS. O mare atenţie se acordă utilizării raţionale a resurselor natural şi măsurilor 

de protecţie a comunităţilor de organism din diferite zone climatic, teritorii geografice, ţări. Deprinderile, 

priceperile şi cunoştinţele căpătate în cadrul studierii acestui curs vor oferi studenţilor posibilitatea de a înţelege 

şi a însuşi mai profund disciplinele geografice și biologice ulterioare.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- cunoaşterea bazelor teoretice ale ştiinţelor geografice fundamentale şi a domeniilor geografiei 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 abilităților 

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 biogeografiei în explicarea proceselor și fenomenelor geografice; 

- aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluționarea problemelor biogeografiei; 

- argumentarea importanței investigaţiilor biogeografiei în vederea cercetării sistemelor geografice; 

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

şi interpretării concepţiilor geografice; 

- analiza datelor experimentale în concordanţă cu datele din literatura de specialitate; 

- identificarea domeniilor și posibilităților de aplicare a cunoştinţelor obținute în scopul îmbunătățirii calității 

vieții. 

Finalităţi de studii realizate 

Studentul la finele cursului va fi capabil: 
- să explice noţiunile de bază ale cursului: areal, biocenoză, ecosistem, biotă, biom, regn şi regiune 

biogeografică, etc.; 

- să cunoască concepţiile contemporane ale regionării biotice; 

- să distingă izvoarele şi metodele de cercetare ale biogeografiei. 

- să utilizeze diverse metode de cartare a arealelor diferitor taxoni; 

- să poată să analizeze o hartă biogeografică; 

- să poată efectua cercetarea unor specii valoroase din biota natală. 



Condiții prerechizit: audierea cursurilor Ecologie generală, Ingineria mediului. 

Teme de bază:  
Arealul. Tipurile de bariere ce împiedică răspândirea organismelor. Metodele de cartare. Caracteristica 

principalelor tipuri de areal. 

Noţiune de vicariere şi relicticitate. Esenţa convergenţei. 

Noţiune de endemism. Organisme paleoendemice şi neoendemice. Protecţia speciilor endemie. 

Regionarea biotică a uscatului Terrei. Regnurile şi regiunile biotice. Caracterizarea principalelor taxoni endemici 

de organisme din Regnurile Biogeografice Orientalis, Afrotropis şi Australasiatis. 

Caracterizarea principalelor taxoni endemici de organisme din Regnurile Biogeografice Antarctis, Neotropis, 

Nearctis, Palearctis. 

Regionarea biogeografică a Oceanului Planetar. Caracterizarea principalelor taxoni endemici de organisme. 

Biomii principali ai Terrei. Caracterizarea condiţiilor climatice şi edafice. Particularităţile principalelor grupe 

trofice de organisme. 

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

Strategii de evaluare: 

Evaluarea realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii, portofolii etc. 

Nota finală se constituie din următoarele componente: rezultatul evaluării finale (40%),  evaluările curente (40%), 

petrecute pe parcursul semestrului, prin verificări succesive (cel puţin 2 evaluări); evaluarea calităţii lucrului 

individual al studentului (20%) pe parcursul semestrului, inclusiv portofoliul, participare la discuţii, prezentări, 

activitatea la seminare etc. 
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