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Adresa: Bd. Nicolae Bălcescu Nr. 1, cod 
poștal 010041, sector 1, BUCUREȘTI
http://geo.unibuc.ro/dm/index.html
https://www.facebook.com/unibucDM/ 

Tel: 021.305.38.10; 021.305.38.09; 
021.305.38.13, Fax. 021.315.30.74

email: secretariat@geo.unibuc.ro

MASTER
Forma de învăţământ: ZI

Durata studiilor: 2 ANI

PENTRU CE
VĂ PREGĂTIM

6 1

MANAGEMENTUL  
DEZASTRELOR

SESIUNEA: iulie 2019/septembrie* 2019,  
                            taxa de admitere: 250 lei

CONCURSUL DE ADMITERE: 
100% examen scris, dintr-un subiect la alegere din tematica 
ultimului World Disaster Report - International Federation  
of Red Cross and Red Crescent Societies 
http://geo.unibuc.ro/dm/inscriere.html. 
Este obligatorie deţinerea unei diplome de licenţă  
sau echivalentul acesteia.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariat  
şi de pe paginile noastre web: 
http://geo.unibuc.ro/dm/index.html şi 
http://www.geo.unibuc.ro.  

Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 1, cod poştal 010041, Sector 1, Bucureşti, 
Tel: 021.305.38.10; 021.305.38.09; 021.305.38.13, 
Fax. 021.315.30.74 
e mail: secretariat@geo.unibuc.ro

ADMITERE

l CONTINUITATE
Managemenul riscului; Analize de risc; 
Analize de vulnerabilitate; Percepția 
riscului. 

l OCUPAȚII
Expert în managementul riscului și al 
dezastrelor; Expert GIS; Inspector de 
protecție civilă; Inspector protecția 
mediului; Specialist coordonator 
de securitate la incendiu; Specialist 
în managementul deșeurilor; 
Specialist în arii protejate; Expert în 
cadrul structurilor profesioniste de 
management al situațiilor de urgență. 
Auditor responsabilitate socială;  
Cercetător în geografie. 

CADRE DIDACTICE și STUDENȚI, 
Masterul Managementul Dezastrelor

Dr. Raed Arafat
Secretar de stat în Ministerul Afacerilor 

Interne, Fondatorul SMURD

Colonel dr. Aurel BILANICI

Colonel lector univ.  
dr. Irinel Alexandru PRECUP 

Prelegeri,   
INVITAȚI SPECIALI



COMPETENȚE 
PROFESIONALE 
CP 1. Însușirea tehnicilor 
spațiale de analiză temporală 
evenimentelor geomorfologice.
CP 2. Evaluări de hazard și 
vulnerabilitate în mediul GIS  
pe diferite elemente de risc și procese 
geomorfologice.
CP 3. Analiza și estimarea incidentelor/accidentelor 
CBRN. Coordonarea echipei de intervenție.
CP 4. Investigare, evaluare și expunere a relației:  
dezastre naturale-societatea de risc.
CP 5. Identificarea arealelor afectate de hazarde prin intermediul prelucrării 
imaginilor de teledetecție.
CP 6. Evaluarea caracteristicilor suprafeței terestre prin intermediul tehnicilor 
interferometrice și polarimetrice.
CP 7. Conștientizarea și valorizarea  protecției prin asigurare. 
CP 8. Cercetarea percepției riscului asupra comportamentelor reziliente și a  
percepției dezastrelor în mentalul uman.
CP 9. Cunoașterea și stabilirea diverselor strategii de reducere a riscului.  
CP 10. Coordonarea procedurilor de management al afacerilor/  
profilul de risc.
CP 11. Indicarea și evaluarea diferitelor proceduri de intervenție umanitară.

l Risc, siguranță și guvernanță;  
l Metode spaţiale de analiză  
       a susceptibilităţii la hazard; 
l Dezastrele și intervenția 
umanitară;
l Planificarea în situații de urgență;
l Strategii de comunicare și avertizare;
l Strategiile asigurătorilor în controlul 
       riscului globalizat;
l Management integrat în situații de urgență;
l Managementul continuității afacerilor;
l Percepția riscului și managementul participativ;
l Psihologia dezastrelor;
l Metode de analiză spațială a riscului;
l Metode de evaluare și monitorizare a incidentelor CBRNE;
l Reglarea comportamentului uman în situații de criză;
l Aplicarea teledetecției în dezastre;
l „Big data” și analiza informației;
l Analize decizionale;
l Legislația situațiilor de criză pe Glob și în România.

l Student ERASMUS
Studenţii beneficiază de programe de schimburi universitare (burse de studiu 
ERASMUS) cu universităţi de prestigiu din alte ţări, ca de exemplu TH Köln 
(University of Applied Sciences) Institute of Rescue Engineering and Civil 
Protection, Köln, Germania

l PRACTICĂ
Practica de specialitate se efectuează în instituții centrale, regionale și locale 
de profil (ministere, consilii județene, primării), firme și centre/laboratoare/
institute de cercetare, precum şi ONG-uri ce lucrează în domeniul asistenţei 
umanitare şi a reducerii riscului la dezastre.

DISCIPLINE 
DE STUDIU

Competențele profesionale și transversale 
dobândite de absolvenții masterului  

MANAGEMENTUL DEZASTRELOR

COMPETENȚE  TRANSVERSALE
CT 1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă și responsabilă, pe baza 

principiilor, normelor și a valorilor codului de etică profesională.
CT 2.  Aplicarea strategiilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, 

atitudine etică față de grup.
CT 3.  Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul 

inserției și adaptabilității la cerințele pieței muncii.
CT 4.  Capacitatea de a aplica prevederile planurilor de intervenție în 

cooperare cu specialiști din alte domenii. 
CT 5.  Capacitatea de filtrare a informațiilor, de selectare și distribuire a 

informației strict necesară situației, în funcție de evoluția acesteia.
CT 6.  Capacitatea de a contribui cu acele cunostințe specifice la evaluarea 

și analiza situației și la procesul de luare a deciziilor în situații de urgență.
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