
METODE DE CERCETARE SI MONITORIZARE A BIODIVERSITATII (Master ANUL I, 

SEMESTRUL II) 
 

Nr. credite transferabile 6 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de specialitate (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Şef lucr. Dr. Nicoleta Paraschiv 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

Recunoasterea principalelor metode de monitorizare si cercetare a biodiversitatii,recunoasterea 

unor specii de plante si animale ocrotite,cunoastera necesitatii intocmirii unor planuri de 

management. 

Se urmărește promovarea unei atitudini pozitive în domeniul cunoașterii acestei discipline, în 

sensul atragerii studenților pentru un nivel de studiu la standarde ridicate, aplicând cele mai noi 

informații și echipamente în domeniu. 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Metode de studiu a biodiversității specifice și intraspecifice (identificare taxoni; inventariere;  evaluare; 
cartografiere) 
Prelevarea probelor sau extragerea eșantioanelor pentru studiul biodiversității; tipuri de măsurători 
Metode de studiu a biodiversității genetice (metode clasice, markeri genetici, citologici, morfologici, biochimici) 
Metode de studiu a biodiversitatii ecosistemice (identificarea habitatelor și a tipurilor de ecosisteme; identificarea 
si analiza fitocenozelor) 
. Indici de biodiversitate (analitici, sintetici, cantitativi, calitativi) 
Monitorizarea biodiversitatii. 

 

Lucrări practice 
Studiul diversității specifice 
Studiul diversității genetice 
Studiul diversității ecosistemice: tipuri de habitate 
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Evaluare finală 

 



Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orală 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
40% 

 

 

Persoana de contact 

Şef lucr dr. Nicoleta Paraschiv 

Facultatea de Agricultură - USV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0040 232 407436, fax: 0040 232 219175  

E-mail: luminico2003@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finală 

 


