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Domeniul de studii
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Ciclul de studii
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Programul de studii/calificarea
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2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
GEOGRAFIA HAZARDELOR, RISCURILOR NATURALE ŞI ANTROPICE
Titularul activităţilor de curs

Despina Saghin

Titularul activităţilor de seminar

Despina Saghin

Anul de studiu III
Regimul disciplinei

Semestrul
6
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
4
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
56 Curs 28 Seminar
de învăţământ

2
28

Laborator
Laborator

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DA

Proiect
Proiect

ore
30
20
16
3
-

66
125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
• Cunoştinţe aprofundate de Geografie fizică şi umană
Competenţe
• Operare cu programul ArcGIS
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
• Suport logistic: videoproiector, calculator
Desfăşurare
Seminar
• Suport logistic: videoproiector, calculator, ArcGIS
aplicaţii
Laborator
•
Proiect
•
6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
Recunoaşterea, clasificarea şi gestiunea hazardelor naturale şi antropice
profesionale
Competenţe
Integrarea cunoştinţelor dobândite în abordarea ştiinţifică a hazardelor naturale şi antropice
transversale
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
Aplicarea cunoştinţelor de geografie în identificarea hazardelor naturale şi
antropice
Însuşirea principiilor generale necesare în clasificarea şi gestionarea hazardelor
1/3

Programa analitică / Fişa disciplinei
Obiective specifice

naturale şi antropice
Înţelegerea aprofundată a hazardelor prin studii de caz ale fenomenelor din trecut
Deprinderea abilităţii de a analiza în mod ştiinţific un hazard natural sau antropic

8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1. Istoricul cercetării hazardelor și riscurilor naturale şi
4
antropice
-istoricul pe plan internaţional
-istoricul pe plan naţional
2. Cercetări actuale asupra hazardelor și riscurilor naturale
4
şi antropice
-cercetări pe plan internaţional
-cercetări pe plan naţional
3. Clasificarea hazardelor și riscurilor naturale şi antropice 4
Prelegere, proiectare video de
-clasificare după mai multe criterii
structuri, scheme, imagini
4. Studii de caz ale unor hazarde naturale importante
4
sugestive, conversaţii euristice,
-studii de caz alese în funcţie de clasificarea hazardelor
apel la cunoştinţe generale din
naturale
domenii conexe
5. Studii de caz ale unor hazarde antropice importante
4
-studii de caz alese în funcţie de clasificarea hazardelor
antropice
6. Gestionarea hazardelor și riscurilor naturale şi antropice 4
-principii
-studii de caz
7.Concluzii
4
-sinteză a cursurilor anterioare cu evidenţierea celor mai
importante aspecte
Bibliografie
1. D. Bălteanu (1992) – Natural hazards in Romania, R.R. Geografie, Bucureşti.
2. D. Bălteanu, L. Badea, Mihaela Dinu, A. Cioacă, Maria Sandu, Mihaela Constantin (1994) – Geomorphological
hazards in the Romanian Subcarpathians, Inst. Geogr. Bucureşti.
3. J. Béthemont (1991) – Sur la nature des événements extrémes: catastrophe et catacliysme, Rev. Géogr., Lyon.
4. Octavia Bogdan (1992) – Asupra noţiunilor de hazarde, riscuri şi catastrofe meteorologice/climatice, S.C. Geogr., nr.
39.
5. Octavia Bogdan, Elena Niculescu (1999) – Riscurile climatice din România, Inst. de Geogr., Bucureşti.
6. S. Ciulache, Nicoleta Ionac (1995) – Fenomene geografice de risc, Edit. Univ. Bucureşti.
7. S. Ciulache, Nicoleta Ionac (1995) – Fenomene atmosferice de risc şi catastrofe climatice, Edit. Şt., Bucureşti.
8. Florina Grecu (1996) – Expunerea la risc a terenurilor deluroase, Cercet.geogr. în spaţiuul Carpato-Danubian,
Timişoara.
9. Florina Grecu (1997) – Fenomene naturale de risc geologice şi geomorfologice, Edit. Univ. Bucureşti.
10. I. Ianoş (1993) – Riscul geologic urban, Rev. mediului înconjurător, nr. 4.
11. I. Ianoş (1994) – Riscul în sistemele geografice, S.C. Geogr., nr. 41.
12. I. Zăvoianu, S. Dragomirescu (1994) – Asupra terminologiei folosite în studiul fenomenelor naturale extreme, S.C.
Geogr., nr. 41.
www.sciencedirect.com
Bibliografie minimală
1. S. Ciulache, Nicoleta Ionac (1995) – Fenomene geografice de risc, Edit. Univ. Bucureşti.

Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
1. Discutarea de studii științifice care analizează
hazarde și riscuri.
2. Stabilirea coordonatelor majore ale unui studiu de
analiză a unui hazard.
3. Analizarea cauzelor și efectelor hazardelor majore
care au avut loc în România în anul curent.
4. Realizarea unor hărți pe baza informațiilor despre
răspândirea/frecvența
teritorială
a
unor
hazarde/riscuri.
5. Discutarea și evaluarea analizelor realizate de
studenţi ca studii de caz ale unor hazarde naturale sau

Nr. ore
4
4
6
6

8

Metode de predare
Conversaţia euristică,
problematizarea, realizarea
unei analize având ca scop
detalierea unui hazard natural
sau antropic.

Observaţii

Se realizează
în teren.

Programa analitică / Fişa disciplinei
antropice.
Bibliografie
1. D. Bălteanu (1992) – Natural hazards in Romania, R.R. Geografie, Bucureşti.
2. D. Bălteanu, L. Badea, Mihaela Dinu, A. Cioacă, Maria Sandu, Mihaela Constantin (1994) – Geomorphological
hazards in the Romanian Subcarpathians, Inst. Geogr. Bucureşti.
3. J. Béthemont (1991) – Sur la nature des événements extrémes: catastrophe et catacliysme, Rev. Géogr., Lyon.
4. Octavia Bogdan (1992) – Asupra noţiunilor de hazarde, riscuri şi catastrofe meteorologice/climatice, S.C. Geogr.,
nr. 39.
5. Octavia Bogdan, Elena Niculescu (1999) – Riscurile climatice din România, Inst. de Geogr., Bucureşti.
6. S. Ciulache, Nicoleta Ionac (1995) – Fenomene geografice de risc, Edit. Univ. Bucureşti.
7. S. Ciulache, Nicoleta Ionac (1995) – Fenomene atmosferice de risc şi catastrofe climatice, Edit. Şt., Bucureşti.
8. Florina Grecu (1996) – Expunerea la risc a terenurilor deluroase, Cercet.geogr. în spaţiuul Carpato-Danubian,
Timişoara.
9. Florina Grecu (1997) – Fenomene naturale de risc geologice şi geomorfologice, Edit. Univ. Bucureşti.
10. I. Ianoş (1993) – Riscul geologic urban, Rev. mediului înconjurător, nr. 4.
11. I. Ianoş (1994) – Riscul în sistemele geografice, S.C. Geogr., nr. 41.
12. I. Zăvoianu, S. Dragomirescu (1994) – Asupra terminologiei folosite în studiul fenomenelor naturale extreme,
S.C. Geogr., nr. 41.
www.sciencedirect.com
Bibliografie minimală
1. S. Ciulache, Nicoleta Ionac (1995) – Fenomene geografice de risc, Edit. Univ. Bucureşti.
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile sunt adaptate la cerinţele de pregătire necesare pieţei muncii şi la nevoia de competenţe aşteptate de
angajatori şi reflectă cele mai noi preocupări în domeniu la nivel mondial.

2.
•

3.

Evaluare

Tip activitate
Curs
Seminar

Criterii de evaluare
Însuşirea cunoştinţelor teoretice, activitate de
documentare
Însuşirea metodelor de aplicaţie, aplicaţii de
teren

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Verificare

50%

Verificare

50%

Laborator
Proiect
Standard minim de performanţă
•
Capacitatea de analiză critică a datelor disponibile în media, în teren şi de la diverse surse de informare oficială.

Data completării
10 septembrie 2020

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
25 septembrie 2020

Semnătura Directorului de Departament

Data aprobării în Consiliul academic
25 septembrie 2020

Semnătura Decanului
Florin Pintescu

