Invitație
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
Departamentul de Geografie

60 DE ANI DE GEOGRAFIE
LA UNIVERSITATEA DE VEST DIN
TIMIȘOARA

COLOCVIU ANIVERSAR

Timișoara
27 septembrie

2019

Universitatea de Vest din Timișoara, în cadrul căreia Departamentul de Geografie
al Facultății de Chimie, Biologie, Geografie își are locul său distinct, tot mai bine
afirmat, împlinește anul acesta 75 de ani de existență. Alma Mater Timisiensis oferă
o largă paletă de domenii și specializări – de la cele vocaționale (arte, muzică, teatru,
sport), la cele sociale (sociologie, psihologie, științe politice), economice, filologice,
până la științele pământului și științele exacte (matematică, informatică, fizică,
chimie, geografie, biologie) –, reprezentând un lider regional pe piața educațională
globală, cu importante deschideri înspre și dinspre comunitatea academică
internațională.
Studiul geografiei la Universitatea de Vest din Timișoara a parcurs un drum sinuos în perioada de dinainte de 1989, când absolvenții
erau orientați preponderent spre învățământ. Ulterior, oferta formativă a evoluat, iar în prezent, ca o consecință a multiplicării
programelor de studiu în domeniul geografiei și datorită diversificării posibilităților de angajare pe piața muncii, geografia și-a
consolidat poziția și continuă să fie atractivă ca domeniu de formare universitară.
O incursiune în cei 60 de ani de geografie la Universitatea de Vest din Timișoara ar trece prin câteva etape esențiale, cu sincopele
și reușitele specifice, începând din anul 1959 când a fost înființată Facultatea de Istorie și Geografie a Institutului Pedagogic de 3
ani. O vârstă frumoasă, a maturității depline, hrănită de acumulările științifice, pedagogice și instituționale ale deceniilor trecute, dar
orientată spre obiective de perspectivă, într-un context social-economic și cultural dinamic.

Comitetul științific:
Președinte:
Membri:

Prof. univ. Dr. Nicolae POPA
Prof. univ. Dr. Petru URDEA
Prof. univ. Dr. Habil. Mircea VOICULESCU
Conf. univ. Dr. Cătălina ANCUȚA

Comitetul de organizare:
Coordonator: Lector univ. Dr. C.-Sorin PAVEL, Directorul Departamentului de Geografie
Comitetul de organizare: Prof. univ. Dr. Nicolae POPA, Lect. univ. Dr. Ramona IVAN, Lect. univ. Dr. Sebastian JUCU,
Lect. univ. Dr. Ionuț ZISU

Participare și înscriere:
Inscrierea participanților se va face face prin completarea formularului la această adresă.
Data limită de înscriere: 06 septembrie 2019

Contact:
Lector Dr. Ioan-Sebastian JUCU
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA, DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE
Blvd.V. Pârvan nr. 4, 300223 Timișoara, România
Telefon 00 40 256 592 118; fax: 00 40 256 592 163.
E-mail: ioan.jucu@e-uvt.ro

Program preliminar:
27 septembrie 2019
10h00 Sosirea și înregistrarea participanților
10h30 Deschiderea festivă
12h00 Pauză de cafea
12h30 Alocuțiuni din partea reprezentanților universităților din țară și străinătate
13h30 Pauza de prânz
15h00 Workshop tematic
17h30 Pauză de cafea
18h00 Seară de film: „Banatul montan: Calea romanilor – Drumul apelor”
19h30 Cina festivă
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