SIMPOZIONUL STUDENȚESC
PATRIMONIUL CULTURAL ȘI MANAGEMENT TERITORIAL
Ediția a III-a, Facultatea de Geografie, București
8 aprilie 2016
În ziua de 8 aprilie 2016 s-a desfășurat în cadrul Facultății de Geografie, Simpozionul studențesc
“Patrimoniul Cultural și Management Teritorial”, la care au participat studenți ai Facultății de Geografie,
de la Academia de Studii Economice și de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”.
În prima parte a manifestării Prof. univ. dr. Cristian Tălângă, prodecan al Facultății de Geografie a
a susținut o scurtă alocuțiune de salut din partea conducerii Facultății.
Au urmat o serie de scurte comunicări ale invitaților
Prof. univ. dr. Cătălin Dobrea de la Academia de Studii Economice, a prezentat prelegerea
“Inovația în management. Noi perspective în managementul teritoriului”.
Prof. univ.dr. Sorin Toma de la Facultatea de Administrație și Afaceri a Univeristății de București,
a dezbătut o problemă deosebit de importantă: “Performanță și calitate în învățământul superior standarde de lucru necesare integrarii pe piața muncii”.
Lector univ. dr. Daniel Diaconu, de la Facultate de Geografie, a vorbit despre “Patrimoniul cultural
afectat de sistemele hidrotehnice”.
Studentul masterand Alin Grigore a adus “Salutul studenților geografi”, în calitate de reprezentant
al Asociației Studenților Geografi din Universitate.
În încheiere, Conf. univ. dr. Daniel Peptenatu, de la Facultatea de Geografie, prin prelegerea sa
intitulată “Managementul performanței în cercetarea științifică” a creat ambianța începerii prezentărilor
tinerilor participanți.
Lector univ. dr. Camelia Teodorescu, inițiatorul acestei manifestări ajunsă a III-a ediție, a prezentat
modalitatea de jurizare a comunicărilor prin votul nominal al tuturor celor 107 participanți, modalitate
devenită tradițională în cadrul manifestărilor științifice studențești desfășurate de-a lungul anilor în
Facultatea de Geografie.
La finalul manifestării ierarhia a fost următoarea:
Premiul I - un laptop HP - GHEORGHIȚĂ Georgiana, HAIDET Violeta, MANEA Georgiana, cu
lucrarea Perspectivele valorificării potențialului istoric și a resurselor în Băile Herculane - Master
Managementul Proiectelor, Facultatea de Management, Academia de Studii Economice din București.
Premiul II – tableta Allview - Octavian TEODORESCU – cu lucrarea Implicațiile socioeconomice și atitudinal-comportamentale generate de turismul etno-creativ, anul V, Universitatea de
Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București, Specializarea Arhitectură.
Premiul III - tableta Lenovo - Cristiana Bianca FILIP — cu lucrarea, Sibiel - izvor nesecat de
tradiții și cultură, anul II, Geografia Turismului - Facultatea de Geografie, Universitatea din București.
Premiiile au fost oferite de Asociația pentru Sprijin și Dezvoltare Umană, reprezentată de dl.
Remus Dănăilă.
Au fost oferite participanților cărți și diplome de participare din partea organizatorilor (Centrul de
Analiză Integrată și Managemnet Teritorial și Facultatea de Geografie) și a domnului prof. univ. dr.
Cătălin Dobrea de la ASE, București.
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