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Tematică 

• Fundamentarea teoretică a cadrului conceptual privind organizarea sistemică 

ierarhizată (nested) a Ecosferei/a „Mediului natural și social terestru, suport al 

vieții” 

• Definirea și promovarea cadrului conceptual “post modern” aplicabil cercetării 

macro-sistemelor ecologice: socio-naturale (sistemelor socio-ecologice) în 

vederea contextualizării și certificării sociale sau, codezvoltării cunoașterii 

transdisciplinare necesară fundamentării politicilor și programelor de guvernanță 

a dezvoltării sustenabile 

• Tranziția globală la “modelul de dezvoltare sustenabilă/MDS”: analiza retro și 

prospectivă (1992-2030) focalizată asupra provocărilor și oportunităților pentru 

știința integrativă – Ecologia și Sustenabilitatea macrosistemelor ecologice socio-

naturale (de la UNCED/Rio/92/Agenda 21 la Summitul UN Rio + 20/Agenda 

2030) – 3 ore 

• Paliere de integrare intra, inter și transdisciplinară în procesul  de emergență și 

dezvoltare a Ecologiei integrative globale. 

• Impactul modelului structural elaborat, adoptat și aplicat, în cadrul “programului 

Școlii doctorale” în Ecologie, pentru a identifica macrosistemele ecologice, 

socio-naturale (Socio-ecologice ca obiect al dezvoltării sustenabile, asupra 

interpretării și aplicării cadrului conceptual Agenda 2030). 

• Proiectarea platformei operaționale suport pentru cercetare transdisciplinară și 

guvernanță a dinamicii (dezvoltării) macro-sistemelor socio-naturale: 

poziționarea și rolul școlii doctorale de Ecologie/UB. 

• Caracterizarea modelului conceptual pentru cercetarea “post modernă” a 



generală a 

cursului 
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Profesionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competențe 

transversale 

complexității structurale și funcționale, în cazul macrosistemelor socio-naturale: 

cercetare dinamică care integrează progresul științific și cel social, acoperă 

heterogenitatea organizării și distribuției spațiale; cercetarea pe termen lung, retro 

și prospectivă; infrastructură fizică pentru măsurarea variabilelor esențiale, 

stocarea și prelucrarea datelor; modelare etc. 

 

Fiecărei teme îi sunt alocate 3 ore. 

 

• Prelegere, problematizare, dezbateri 

 

 

• Capacitatea de a promova și utiliza teoria ecosistemică și organizării ierarhice  în 

procesul de identificare  și abordare a complexității ”mediului natural și social 

suport al vieții” ca ierarhie de sisteme ecologice cuplate natură-societate” 

• Capacitatea de a contribui la proiectarea și implementarea programelor de 

cercetare pe termen lung și a planurilor de management integrat și adaptiv 

• Capacitatea de a contextualiza și integra planul individual de cercetare, indiferent 

de nivelul de complexitate abordat (ex. populații, comunități, ecosisteme, 

metabolism social și industrial) ca parte a programului de cercetare socio-

ecologică pe termen lung. 

• Capacitatea de a transfera rezultatele cercetării individuale în faza de integrare 

transdisciplinară și a participa efectiv la elaborarea politicilor și strategiilor și 

soluționarea problemelor specifice guvernanței sustenabile a macrosistemelor 

ecologice: natură-societate 

 

• Capacitatea de a participa efectiv în succesiunea fazelor de integrare intra, inter și 

transdisciplinară a informațiilor și cunoștințelor științifice și extra-științifice 

 

• Abilitatea de a integra și lucra în echipe multidisciplinare și rețele complexe 

(inclusiv parteneri sociali) pentru co-dezvoltarea cunoașterii transdisciplinare. 
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Evaluare 
criterii 

Cunoaşterea procedurilor (etape, cerinţe) de întocmire corectă a unei 

lucrări ştiinţifice şi a normelor de etică academică.   

forme Evaluare orală 

formula notei 

finale 

70% verificare + 30% examinare pe parcurs 
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