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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
   Cursul de prelegeri Metodologia cercetării științifice reprezintă disciplina care integrează în vederea 
cunoaşterii metodelor contemporane de cercetare şi analiză a componentelor de mediu şi a diferitelor 
sisteme (geosisteme, peisaje geografice, ecosisteme etc.).   
 Cursul cuprinde trei direcţii principale: 
- o sinteză a ştiinţelor mediului; 
- metode, principii şi tehnologii în cercetările ştiinţelor mediului şi a componentelor 
geosistemului; 
- aprecierea stării mediului şi a gradului de modificare antropică a geosistemelor / ecosistemelor. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competențe generale:  
- aplicarea integrată a cunoştinţelor teoretice din domeniu în soluționarea problemelor cu importanță aplicativă; 
- utilizarea criteriilor și a metodelor de evaluare, pentru a formula judecăți de valoare, pe baza unor date 

incomplete și a fundamenta decizii constructive; 
- aplicarea tehnologiilor informaționale, a unei limbi străine, a tehnicilor de management al informației, pentru 

a comunica concluzii și a esențializa cunoștințele; 
- iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte inovative în domeniul profesional cu importanță teoretică-fundamentală 

și aplicativă, în mod autonom, utilizând un spectru variat de principii și metode de specialitate; 
- organizarea şi realizarea activităţii ştiinţifice în echipă în scopul realizării sarcinilor din domeniul profesional. 
Competențe specifice: 
- observarea, perceperea și explicarea componentelor, proceselor fenomenelor, legităților și a relației cauzale  
dintre ele la nivel local, regional și global; 
-  selectarea, aplicarea și utilizarea metodelor adecvate de realizare a cercetărilor ştiinţifice în domeniul 
dezvoltării regionale și rurale; 
-   elaborarea și implimentarea proiectelor de cercetare științifică în domeniul dezvoltării regionale și rurale, 
demonstrând un grad înalt de autonomie;  
-   aprecierea şi evaluarea situaţiilor de risc în cazul folosirii neraționale a condițiilor și resurselor naturale. 
-  soluționarea problemelor de cercetare privind procesele şi fenomenele din domeniul dezvoltării regionale și 
rurale prin utilizarea programelor/aplicațiilor tehnologiilor informaționale adecvate; 
-   adaptarea realizărilor ştiinţifice din alte domenii la investigaţiile din domeniul dezvoltării regionale și rurale; 
-   mediatizarea și influenţarea opiniei publice în vederea obţinerii rezultatului ştiinţific scontat. 

Finalităţi de studii 
Studentul la finele cursului va fi capabil: 

- să cunoască principiile metode şi tehnologiile utilizate în cercetările şi analizele dezvoltării 
regionale și rurale; 



- să identifice categoriile de metode şi analiză a componentelor abiotice ale geosistemului. 
- să evidenţieze variabilele criteriilor ecologice şi sanitaro-igienice a stării mediului; 
- să aplice metodele de estimare a indicilor naturali  şi  socio-economici în modificările antropice 

ale Mediului. 
- să aplice diferite metode de cercetare şi analiză a componentelor de mediu în vederea elaborării 

proiectelor de dezvoltare durabilă a mediului / peisajelor geografice / ecosistemelor etc 

Condiții prerechizit: să audieze cursurile Managementul de mediu, Schimbări climatice, Afaceti ecologice, 
Economie resurselor regenarabile, Biotehnologii industriale, Elaborarea și administrarea proiectelor. 
Teme de bază: Sistemul de ştiinţe ale mediului. Noţiuni introductive: landşaft, peisaj geografic, geosistem ş.a., 
categorii de medii. Geoecologia şi ecologia peisagistică. Structura morfologică a peisajului geografic 
(landşaftului) : faciesul, domeniul, localitatea. Categorii de geosisteme: naturale, antropizate şi antropce. 
Metode, principii şi tehnologii în cercetările şi analizele ştiinţelor mediului. Clasificări. Metode  de studiu a 
reliefului și a substratului litologic. Caracterizarea de ansamblu a reliefului: variabilele morfometrice:  altitudinea 
absolută, energia reliefului, intensitatea fragmentării reliefului (fragmentarea verticală şi orizontală, panta, 
expoziţia şi forma versanţilor) etc. Metode de studiu a dinamicii  reliefului: procese gravitaţionale şi rolul 
acestora în destabilizarea stării geoecologice a sistemelor naturale şi a celor antropice. Utilizarea materialelor 
cartografice, datelor statistice,  a imaginilor satelitare  şi a altor surse de informaţie şi tehnologii moderne (SIG) 
în studiul proceselor de versant. Metode de studiu a proceselor erozionale şi fluviale. Factorii de declanşare 
naturali şi antropici. Rolul reliefului în diferenţierea spaţială a diferitelor categorii de peisaje geografice. Metode 
de studii a componentei hidro-climatice a geosistemului. Metode şi procedee de studiu a comonentei biotice a 
geosistemului.Metode şi procedee de studiu a componentei pedologice a geosistemului. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, seminare, proiecte; consultaţii. 

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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