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Competențe 

 

 

 

 

 

 

 

Tematica 

generală a 

cursului 

1. Orientarea studenților doctoranzi către utilizarea metodologiilor spațiale de colectare 

și analiză a datelor  

1. Înţelegerea paşilor necesari a fi parcurşi pentru colectarea și analiza datelor de mediu 

prin utilizarea de metodologii spațiale 

2. Cunoaşterea surselor principale de date spațiale şi a modalităţilor de utilizare a 

acestora. 

3. Cunoașterea și întelegerea condițiilor şi restricţiilor specifice în colectarea datelor 

4. Dezvoltarea abilitatilor de utilizare a metodelor de colectare și analiză a datelor pentru 

diferite categorii de cercetări 

 

C1. Colectarea și analiza datelor de mediu, obţinute prin diferite metode şi mijloace 

(cartare, observaţii de teren, sondaje, măsurători ale parametrilor de mediu utilizând 

aparatura de specialitate, metode statistice, modelare, tehnici GIS, teledecţie, etc.) 

C2. Aplicarea fundamentata de metode şi mijloace specifice în raport cu criterii clar 

definite în scopul producerii de date cantitative şi calitative de mediu. 

C3. Comunicarea rezultatelor studiilor efectuate şi a propunerilor de reabilitare a 

mediului, utilizând metode şi strategii de comunicare a informaţiilor de mediu adecvate. 

 

1. Principii generale ale colectarii datelor utilizabile în analize geospațiale 

2. Baze de date geospațiale – surse principale și utilizarea în studiile de mediu. 

3. Colectarea sistematizata a datelor din surse existente. 

4. Colectarea datelor de mediu prin fișe de observatie si protocoale de observatie. 

5. Utilizarea aplicațiilor pe telefonul mobil pentru colectarea datelor 

6. Utilizarea GIS pentru reprezentarea și analiza datelor de mediu – studii de caz. 

7. Utilizarea teledecției pentru analiza datelor de mediu – studii de caz. 

8. Analizele multicriteriale în cercetarea mediului – ierarhizarea analitica, programarea 

matematică, Expert opinion, analiza de tip rețea. Utilizarea software-urilor de specialitate. 

METODE DE 

PREDARE 

Prelegere, exerciții, studii de caz. 
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