
                                                                 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

G E O D O C – Ediția 1 

Conferința anuală a doctoranzilor geografi 

„Tendințe inovative în cercetarea geografică” 

Timișoara, 10-11 mai 2018 

 

 

Conferința anuală a doctoranzilor geografi – 

GEODOC – se va desfășura în perioada de 10-11 

mai 2018 la Universitatea de Vest din Timișoara, 

în cadrul Departamentului de Geografie, Bul. V. 

Pârvan nr. 4, Timișoara.   

Prima ediție a acestei conferințe își propune să 

adune doctoranzi și tineri cercetători din 

domeniul geografiei din întreaga țară pentru 

discuții mutuale și prezentări ale proiectelor lor 

de cercetare. 

Unul din obiectivele importante ale conferinței îl 

va constitui crearea de rețele care, sperăm, vor 

încuraja elaborarea de viitoare proiecte comune 

de cercetare între universitățile din România și 

stabilirea de relații sociale fructuoase între tinerii 

cercetători.  

PROGRAM PRELIMINAR 

10 mai 2018 

19H00 Primirea și înregistrarea participanților (1) 

19H30 Cocktail de bun venit 

11 mai 2018 

09H00 Primirea și înregistrarea participanților (2) 

09H30 Tendințe inovative în cercetarea                          

geografică – prezentări în plen (I) 

11H00 Pauză de cafea 

11H30 Tendințe inovative în cercetarea                          

geografică – prezentări în plen (II) 

12H30 Pauză de masă 

13H30 Comunicări pe secțiuni 

15H00 Pauză de cafea 

15H30 Comunicări pe secțiuni 

17H00 Workshop metodologic 

19H00 Închiderea conferinței 

 

 

DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE 

Blv. Vasile Pârvan nr. 4, 300223 Timişoara, România. 

 Tel.: +4 025 6592 218, Fax. +4 025 6592 163,   

www.geografie.uvt.ro. 

. 

. 

http://www.geografie.uvt.ro/


                                                                 

 

 
Susținerea lucrărilor reprezintă o parte importantă a conferinței noastre dedicate doctoranzilor. Scopul este de a 

da ocazia tinerilor cercetători de a-și prezenta munca și de a participa la dezbateri pe teme științifice de interes. 

Considerăm că unul din obiectivele importante ale acestei conferințe este primirea de către participanți a unui 

rodnic și constructiv feed-back, într-o atmosferă confortabilă, care va face posibil progresul activității de cercetare 

la întoarcerea acasă. Sperăm de asemenea că discuțiile informale din timpul pauzelor vor duce la apariția de idei 

noi și crearea de rețele. 

Participarea la o conferință înseamnă că vă puteți întâlni cu cercetători mai avansați, precum și cu profesioniști și 

cercetători de rang înalt. Ascultarea discuțiilor și a prezentărilor poate deschide noi moduri de a gândi despre un 

anumit subiect sau chiar să vă dea o idee nouă, pe care nu ați avut-o anterior. De asemenea, deoarece 

majoritatea evenimentelor post-conferință sunt, de obicei, informale, puteți avea ocazia să vorbiți personal cu 

prezentatorii, să întrebați opinia lor și (dacă aveți noroc) să obțineți sfatul sau informațiile de contact pentru 

discuții ulterioare. 

Lucrările participanților vor fi publicate în revistele științifice ale Departamentului de Geografie „Geographica 

Timisiensis” sau „RHGT – Review of Historical Geography and Toponomastics” (indexate BDI) după procedurile 

uzuale de evaluare de către membrii comitetului științific al revistei. 

 

 

1. Geomorfologie, , meteorologie-climatologie, schimbări climatice, hidrologie – gestiunea resurselor de apă, 

geografia solurilor, biogeografie etc.   

2. Aplicații geomatice în geografie, studii de mediu, gestiunea durabilă a deșeurilor, analiza peisajului, hazarde și 

riscuri naturale și antropice etc. 

3 Geografia populației, geografie urbană, geografie rurală, geografie economică, urbanism și amenajarea 

teritoriului, geografie socială, dezvoltare teritorială, dezvoltare locală și regională etc. 

4. Tranziția postcomunistă, geografie politică, dezvoltare durabilă și societate etc. 

5. Turism și patrimoniu, organizarea și planificarea spațiilor turistice, geografie culturală etc. 

 

 

Președinte:  Prof. univ. Dr. habil. Mircea VOICULESCU 

Membri:  Prof. univ. Dr. Remus CREȚAN 

   Prof. univ. Dr. Nicolae POPA 

  Prof. univ. Dr. Petru URDEA 

   Conf. univ. Dr. habil. Lucian DRĂGUȚ  

 

 

Coordonator: Lector Dr. C.-Sorin PAVEL 

Comitetul de organizare: Lector Dr. Ana IANĂȘ, Lector Dr. Ramona IVAN, Lect. Dr. Ionuț ZISU, 

Asistent Dr. Alexandru DRĂGAN 

 

 

20 aprilie 2018 

 

Obiective: 

Aria tematică a conferinței: 

Comitetul științific: 

Organizatori : 

Data limită de înscriere: 



                                                                 

 

Inscrierea participanților se va face face prin completarea formularului la această adresă. 

Confirmarea participării se va face numai după achitarea taxei de participare și trimiterea copiei scanate 

a ordinului de plată pe adresa de e-mail: ana.ianas@e-uvt.ro 

Taxa de participare este de 50 lei pentru fiecare participant. Recomandăm ca fiecare participant să se 

prezinte cu o singură lucrare. În această taxă sunt incluse: mapa conferinței, pauzele de cafea și masa 

de prânz. Cazarea nu se asigură de organizatori.  

Taxa de participare se achită în contul:  IBAN: RO71.BACX.0000.0008.3211.8001 

FUNDATIA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA 

Timisoara, Bd. V Parvan, nr. 4, birou 154 

Registru special al Fundatiilor 7/5.12.2012 

CIF 31027065 

IBAN: RO71.BACX.0000.0008.3211.8001 

deschis la Unicredit Bank 

La detalii plată se vor trece obligatoriu denumirea conferinței și numele participantului. 

Comisioanele de transfer bancar se suportă de participanți. 

 

 

Lector Dr. Ana IANĂȘ 

Departamentul de Geografie, Universitatea de Vest din Timișoara 

Blvd.V. Pârvan nr. 4, 300223 Timișoara, România 

Telefon 00 40 256 592 118; fax: 00 40 256 592 163. 

E-mail: ana.ianas@e-uvt.ro 

 

 

 

Participare și înscriere: 

Contact: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFLuUWcwjPzdNXW2ebRG2h2Bk9xUny1b_1SRExtdaLFMmxUQ/viewform
mailto:ana.ianas@e-uvt.ro
https://maps.google.com/?q=bd+V+Parvan,+nr.+4&entry=gmail&source=g
mailto:ana.ianas@e-uvt.ro

