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Tematică curs: 

Noțiuni introductive: Noţiuni, concepte, caracteristici și tipologia fenomenelor 

geografice de risc.  

1. Date și metode generale şi specifice de analiză a fenomenelor geografice de 
risc.  

2. Indicatori/parametri utilizați în caracterizarea fenomenelor geografice de risc. 
3. Evaluarea riscului: identificarea hazardului, evaluarea 

expunerii/vunerabilității, stabilirea relaţiei de influenţă cauză-efect (proximal, 
distal), analiza riscului. 

4. Managementul fenomenelor geografice de risc (concepte, etape, principii, 
măsuri de protecție și diminuare a consecințelor).  

5. Politici şi strategii în domeniul riscurilor geografice.  

Tematică lucrări practice: 

1. Surse şi baze de date generale şi specifice pentru parametrizarea riscurilor 

geografice 

2. Metode statistice și geomatice de analiză a caracteristicilor fenomenelor 

geografice de risc.  

3. Rolul investigațiilor pe teren în analiza fenomenelor geografice de risc.  

4. Studii de caz privind fenomene geografice de risc (cauze, evoluţie, consecințe, 

management).  

5. Realizarea unei fişe individuale de analiză a fenomenelor de risc identificate în 

arealul de studiu sau legate de tema lucrării de doctorat a fiecărui doctorand, 

care să vizeze următoarele aspecte: identificarea tipurilor potențiale de 

fenomene geografice de risc și cauzele acestora, caracterizarea fenomenelor 

prin parametri/indicatori de analiză cantitativă, identificarea și descrierea 

elementelor de vulnerabilitate, evaluarea ariei de manifestare/extindere a 

fenomenelor de risc, identificarea posibilelor tendinţe de evoluţie şi  

consecințe negative.  

Forma de evaluare  Examen  

Statutul disciplinei x    Obligatorie  Opţională  Facultativă 
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