
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre Program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

1.2 Facultatea / Departamentul   CHIMIE-BIOLOGIE ȘI 

GEOGRAFIE/GEOGRAFIE 

1.3. Catedra GEOGRAFIE 

1.4. Domeniul de studii GEOGRAFIE 

1.5. Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6. Programul de studii / Calificarea GEOGRAFIE 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei GEOGRAFIA HAZARDELOR ŞI RISCURILOR  

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. habil. MIRCEA VOICULESCU 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Drd. Mihai JULA 

2.4. Anul de studiu 3 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de Evaluare Examen 2.7. Regimul disciplinei F 

 

3.  Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

Număr de ore săptămânal 4 din care: 3.2 curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

Total ore din planul de învăţământ 48 din care: 3.5 curs 24 3.6. seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren 13 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 8 

Examinări 8 

Alte activităţi - 

3.7. Total ore studiu individual 52 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite 4 

 

4.  Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Fundamentală 

4.2. de competenţe Nu este cazul 

 

5.  Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului Amfiteatru cu aparatură necesară susținerii cursului 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Sală de laborator cu echipament necesar susținerii lucrărilor de 

laborator (computere, soft-uri dedicate, videoproiector)  

 
6. Obiectivele disciplinei - rezultate așteptate ale învățării la formarea cărora contribuie parcurgerea și  

promovarea disciplinei 

Cunoștințe 

cunoştinţe teoretice privind legităţile după care acţionează hazardele naturale şi 

antropice; 

cunoştinţe teoretice legate de explicarea şi interpretarea unor procese şi fenomene 

naturale şi antropice; 

cunoştinţe practice legate de achiziţionarea datelor geografice din diferite surse; 

cunoştinţe practice privind utilizarea diferitelor metode cartografice pentru a explica şi 

interpreta, din punct de vedere ştiinţific, hazardele şi riscurile naturale şi antropice; 

cunoaşterea metodologiei de elaborare a unor studii şi proiecte de specialitate în 

domeniul hazardelor şi riscurilor naturale şi antropice; 



Abilități 

abilitatea de a aplica metode şi tehnici cantitative de analiză geografică în identificarea 

şi soluţionarea hazardelor şi riscurilor naturale şi antropice; 

aplicarea sistemelor informatice geografice în realizarea unor hărţi tematice; 

colectează date utilizând GPS; 

aplică metode ştiinţifice şi tehnici de analiză statistică; 

descoperă tendinţe în date geografice, crează scenarii evolutive ale hazardelor şi 

riscurilor naturale şi antropice pe baza acestor date şi analizează posibile consecinţe la 

nivel local şi regional; 

efectuează cercetare ştiinţifică; 

efectuează sondaje de opinie; 

analizează datele referitoare la protecţia mediului pentru identificarea unor 

dezechilibre de mediu şi oferirea unor soluţii menite să promoveze dezvoltarea 

durabilă; 

efectuează muncă de teren; 

predă geografia; 

studiază fotografii aeriene şi aplică tehnici de teledetecţie; 

Responsabilitate 
și autonomie 

aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, pe baza principiilor, normelor 

şi a valorilor codului de etică profesională; 
aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, atitudine etică faţă 

de grup, respect faţă de diversitate şi multiculturalitate, acceptarea diversităţii de 

opinie; 
autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei şi 

adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea caracteristicilor de manifestare a hazardelor și 

riscurilor naturale și antropice. 

7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea efectelor de scurtă și lungă durată a hazardelor și 

riscurilor asupra omului și a practicilor sale economice și de 
habitat. 

8.  Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Elemente introductive: definirea 

noţiunilor şi a conceptelor, 

clasificări. Preocupări la nivel 

naţional şi internaţional. 

Prelegerea ştiinţifică introductivă Voiculescu, M. 2003. Fenomene 

geografice de risc în Masivul Făgăraş, 

Editura Brumar, Timişoara, 231 p.  

Zăvoianu, I., Dragomirescu, S. 1994. 

Asupra terminologiei folosite în studiul 

fenomenelor naturale extreme, Studii şi 

cercetări de Geografie, t. XLI, Editura 
Academiei Române. 

Fenomene geografice de risc de 

natură cosmică şi endogenă și 

exogenă. 

Prelegerea ştiinţifică introductivă Grecu, F. 2009. Hazarde şi riscuri 

naturale, Ediţia a IV-a cu adăugiri, 

Editura Universitară, Bucureşti, 303 p. 

Fenomene geografice de risc de 

natură climatică: posibile în sezonul 

rece al anului, în sezonul cald al 

anului şi de-a lungul întregului an. 

Explicaţia ştiinţifică, descriere, 

demonstraţia, studii de caz, 

dezbaterea 

Bogdan, O., Marinică, I. 2007. Hazarde 

meteo-climatice din zona temperată. 

Geneză şi vulnerabilitate cu aplicaţii la 

România. Edit. Lucian Blaga, Sibiu, 

422 p. 

Fenomene geografice de risc de 

natură climatică: cicloni tropicali, 

taifune, tornade, furtuni. 

Explicaţia ştiinţifică, descriere, 

demonstraţia, studii de caz, 

dezbaterea 

Moldovan, F. 2003. Fenomene 

climatice de risc, Editura Echinox, 

Cluj-Napoca 

Fenomene de risc de natură Explicaţia ştiinţifică, descriere, Grecu, F. 2009. Hazarde şi riscuri 



hidrologică. demonstraţia, studii de caz, 

dezbaterea 

naturale, Ediţia a IV-a cu adăugiri, 

Editura Universitară, Bucureşti, 303 p. 

Fenomene geografice de risc de 

natură biogenă. 

Explicaţia ştiinţifică, descriere, 

demonstraţia, studii de caz, 

dezbaterea 

Tanislav, D., Costache, A. 2007. 

Geografia hazardelor naturale şi 

antropice, Edit. Transversal, 
Târgovişte, 158 p. 

Regionarea fenomenelor geografice 

de risc climatic în România. 

Explicaţia ştiinţifică, descriere, 

demonstraţia, studii de caz, 

dezbaterea 

Bogdan, O., Niculescu, E. 1999. 

Riscuri climatice din Romania, 

Bucureşti, 280 p. 

Hazarde antropice: industriale, în 

transporturi, nucleare 

Explicaţia ştiinţifică, descriere, 

demonstraţia, studii de caz, 

dezbaterea 

Tanislav, D., Costache, A. 2007. 

Geografia hazardelor naturale şi 

antropice, Edit. Transversal, 

Târgovişte, 158 p. 

Hazarde antropice: conflicte, 

terorism 

Explicaţia ştiinţifică, descriere, 

demonstraţia, studii de caz, 

dezbaterea 

Tanislav, D., Costache, A. 2007. 

Geografia hazardelor naturale şi 

antropice, Edit. Transversal, 

Târgovişte, 158 p. 
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Academie Suisse des Sciences Naturelles (ASSN), Bern. 

Wisner, B. 2004. At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters, Psychology Press, 204. 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Tipologia fenomenelor geografice 

de risc: elemente de analiză, 

clasificare şi individualizare. 

Expunerea sistematică, 

demonstraţia didactică, 

conversaţia, observaţia, exerciţiul 

Gallina, V., Torresan, S., Critto, A., 

Sperotto, A., Glade, T., Marcomini, A. 

2016. A review of multi-risk 

methodologies for natural hazards: 

Consequences and challenges for a 

climate change impact assessment. 

Journal of Environmental Management, 
168, 123-132. 

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.

11.011 

Cutremurele de pământ din 

România (cunoaşterea tipurilor 

genetice de cutremure şi analiza 

statistică a efectelor). Vulcanii pe 

glob (se va pune accentul pe analiza 

pe imagini video). 

Expunerea sistematică, 

demonstraţia didactică, 

conversaţia, observaţia, exerciţiul 

Grecu, F. 2009. Hazarde şi riscuri 

naturale, Ediţia a IV-a cu adăugiri, 

Editura Universitară, Bucureşti, 303 p. 

Fenomene de risc geomorfic 

(întocmirea cartografică a unui tip 

particular de fenomen de risc în 

România, folosind mijloace 

moderne de reprezentare). 

Expunerea sistematică, 

demonstraţia didactică, 

conversaţia, observaţia, exerciţiul 

Grecu, F. 2009. Hazarde şi riscuri 

naturale, Ediţia a IV-a cu adăugiri, 

Editura Universitară, Bucureşti, 303 p. 

Fenomene de risc hidrologic (se va 

pune accentul pe analiza 

inundaţiilor şi a pagubelor materiale 

prin prisma exemplificărilor recente 

din Banat, pe baza imaginilor video 

şi fotografice). 

Expunerea sistematică, 

demonstraţia didactică, 

conversaţia, observaţia, exerciţiul 

Grecu, F. 2009. Hazarde şi riscuri 

naturale, Ediţia a IV-a cu adăugiri, 

Editura Universitară, Bucureşti, 303 p. 

Fenomene de risc climatic (se va 

pune accentul pe reprezentarea 

grafică şi analiza comparativă a 

unui fenomen climatic particular 

din sezonul cald/rece al anului, 

dintr-un areal determinat. Se va 

proceda şi la stabilirea gradului de 

risc şi a gradului de vulnerabilitate 

Expunerea sistematică, 

demonstraţia didactică, 

conversaţia, observaţia, exerciţiul 

Bogdan, O., Marinică, I. 2007. Hazarde 
meteo-climatice din zona temperată. 

Geneză şi vulnerabilitate cu aplicaţii la 

România. Edit. Lucian Blaga, Sibiu, 

422 p. 

Hazarde antropice Expunerea sistematică, 

demonstraţia didactică, 

conversaţia, observaţia, exerciţiul 

Gill, J. C., Malamud, D.B. 2017. 

Anthropogenic processes, natural 
hazards, and interactions in a multi-

hazard framework. Earth-Science 

Reviews, 166, 246-269. 

https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2017

.01.002 

Tanislav, D., Costache, A. 2007. 

Geografia hazardelor naturale şi 

antropice, Edit. Transversal, 

Târgovişte, 158 p. 

Aplicatie practica de teren G, PT - 

Muntii si Pod. Mehedinti şi 

Depresiunea Almăjului – 3 zile 

Documentare teren, proiect Nota primită pentru proiectul realizat 

pe teren va avea o pondere de 15% şi 

va fi luată în considerare la nota finală 
de la LP. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
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https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2017.01.002


Stimulează implicarea personală a studenţilor în identificarea unor areale specifice din punct de vedere al 

hazardelor natural/antropice la nivel local şi regional. 
Facilitează iniţierea din partea studenților a unor contacte şi eventuale colaborări cu organisme și 

instituții de profil din domeniul situațiilor de urgență și de monitorizare a hazardelor natural/antropice. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii evaluare 10.2 Metode evaluare 10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs Examene scrise (70% din nota 

finală) - în funcţie de evoluţia 
pandemiei examen fizic sau test 

grilă online pe e-learning, 

google meet 

Verificare scrisă - parţial 50% 

Verificare scrisă examen final 50% 

10.5 Seminar/lab. Examene orale (30% din nota 
finală) - în funcţie de evoluţia 

pandemiei prezentare fizic sau 

online pe e-learning, google 
meet 

Evaluare referate scrise  15% 

  Evaluare activități practice  15% 

10.6. Standard minim de performanță 

Studenţii pot obţine nota 5, dacă îndeplinesc cel puţin 50% din cerinţele la examen la care prezența este în 
conformitate cu Regulamentul UVT şi din cerinţele minimale la activităţile de lucrări practice, la care 

prezenţa este obligatorie (realizarea anchetelor de teren, a interviurilor, exploatarea rezultatelor care vor fi 

incluse în dosarul de lucrări practice al studentului, prezentarea rezultatelor, participarea la dezbateri etc.) 

 

Data completării 

24.01.2022 

Semnătura titularului de curs 

 

Semnătura titularului de seminar 

 

 

Data avizării în catedră/departament Semnătura şefului catedrei/departamentului 
 

 

 


