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Conţinutul cursului/lucrărilor 
practice/seminariilor 

 

Curs/Lp. ofera: 
- informatii despre integrarea metodologica, conceptuala si practica a  

mediului/peisajului in studii de analiza si evaluare interdisciplinara si 
transdisciplinara. 

Continut: 
         Curs 

1. Cunoaşterea surselor principale de date de mediu şi a credibilităţii 
lor.Cunoasterea si intelegerea conditiilor şi restricţiilor specifice în 
colectarea datelor de mediu. 

2. Aparatura de mediu si realizarea masuratorilor cantitative. 
3. Designul experimentale: factorial, randomizat, covariant, hibrid 
4. Cunoaşterea mecanismelor diferenţiate ce influenţează evoluţia în 

timp şi spaţiu a peisajelor. 
5.  Colectarea datelor. Înțelegerea tipurilor de date (simple, 

multidimensionale,binare, s.a.). 
6. Prelucrarea datelor  prin  analiza statistică multivariată (PCA,RDA). 
7. Prelucrarea datelor  prin  modelul DPSIR – model teoretic. 

 
Lucrari practice 

1. Delimitarea elementelor contextuale in colectarea datelor de 
mediu – factori de influenta, autocorelari, factori externi, 
deontologie 

2. Se desfasoara sub forma de Atelier.  Vizeaza: spatializare, 
interpretarea si propunerea de scenarii peisagistice. (Software: 
ArcGIS, R si FRg) 

Forma de evaluare  Examen 

Statutul disciplinei     Obligatorie X  Opţională  Facultativă 
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