
  

 

 

 

 

 

 

 

  

SIMPOZIONUL NAŢIONAL STUDENŢESC 

DE GEOGRAFIE UMANĂ ŞI TURISM 

Ediţia a XIII-a, Bucureşti, 6-7 Mai 2017 
 

În perioada 6-7 Mai 2017 a avut loc la Facultatea de Geografie a Universităţii din 

Bucureşti, cea de-a XIII-a ediție a Simpozionului Național de Geografie Umană și Turism, 

la care au participat 32  d e  studenți cu  24  de  luc r ă r i ,  d in  m ai  mul t e  cen t r e  

un ivers i t a re .  Pu tem  amin t i  a i c i ,  pe  l ângă  Facultatea de Geografie a universităţii 

noastre şi studenţii din cadrul Universităţii „Al.I.Cuza” Iași, Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj 

Napoca, precum şi studenți ai Universității de Ecologie din București , Facultatea 

de Ecologie şi Protecţia Mediului . Deasemenea, la lucrările simpozionului a 

participat şi un reprezentant al Universităţii din Heidelberg, Germania, dând 

astfel –pentru a treia oară– o deschidere internaţională evenimentului nostru.  

 

 

Deschiderea oficială  

 

Manifestarea a avut ca invitat special pe profesorul Nicolae Dima, din SUA, 

care a participat la deschiderea oficială, a asistat la susţinerea lucrărilor de la 

secţiunea Geografie Umană şi a înmânat premiile în cadrul festivităţii de premiere 

de la final. 
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Invitatul special şi sponsor principal, prof.dr.Nicolae Dim a 

 

La deschiderea oficială a simpozionului au luat cuvântul conf.univ.dr.Silviu Costachie, 

directorul CCDRIE, din partea comitetului de organizare, prodecan prof.univ.dr.Cristian 

Tălângă, din partea conducerii facultății şi prof.univ.dr.Nicolae Dima care a rostit un cuvânt de 

salut pentru tinerii noştrii geografi. Informaţiile referitoare la desfăşurarea lucrărilor şi la 

procedura de premiere au fost prezentate de asist.univ.dr. Ana Taloş, membră a comitetului de 

organizare. 

Ca de fiecare dată, simpozionul a fost împărțit pe două secțiuni (cea de Geografie 

Umană și cea de Turism), în acest an, lucrările desfăşurându-se într-un singur amfiteatru  

(amfiteatrul George Vâlsan). Lucrările prezentate au avut teme variate, din domeniul 

etnogeografiei, geografiei populaţiei, geografiei urbane, geografiei culturale, geografiei 

politice, ecoturismului, turismului cultural, turismului religios, dezvoltării durabile a 

teritoriului,  etc., acoperind, astfel, toată gama preocupărilor din domeniul Geografiei Umane şi 

al Turismului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfăşurarea lucrărilor pe secţiuni 

 

  



Cele mai bune lucrări, votate de participanți, şi care au câştigat premiile oferite de    

sponsori, au fost următoarele:  

- Marele Premiu-Filip Cristiana Bianca (anul II, Geografia Turismului, Facultatea de 

Geografie, Universitatea din București), cu lucrarea: Turismul în orașul Săliște - rolul 

său și posibilități spre dezvoltare; 

- Premiul I, secţiunea Geografie Umană- Mureșan Liliana (doctorand, anul III, 

Facultatea de Geografie, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca),  cu lucrarea: ȚARA 

LĂPUȘULUI - între tradiție și modernitate. Studiu de geografie culturală; 

- Premiul II, secţiunea Geografie Umană- Sora Florentina (anul III, Geografia 

Turismului, Facultatea de Geografie, Universitatea din București), cu lucrarea: 

Manifestări etno-folclorice; tradiţii şi obiceiuri în Ţinutul Mărginimii Sibiului; 

- Premiul III, secţiunea Geografie Umană- Dominik Weckmüller (anul III, Geografie 

general, Universitatea din Heidelberg, Germania), cu lucrarea:  It´s all about the Money? 

Diverse Reasons of Romanian Emigration to Germany after 1989;  

- Premiul I, secţiunea Turism- Bîță Claudiu (anul III, Geografia Turismului, Facultatea 

de Geografie, Universitatea din București), cu lucrarea: Bucureștiul cultural: tehnici de 

promovare și marketing teritorial; 

- Premiul II, secţiunea Turism- Furlan Andreea Florina (anul III, Geografia Turismului, 

Facultatea de Geografie, Universitatea din București), cu lucrarea: Aspecte ale 

geomorfositurilor de pe Valea Lotrului și rolul lor în dezvoltarea turismului; 

- Premiul III, secţiunea Turism- Popa Mădălina, Truţescu Marius (anul II, master 

Managementul resurselor şi acvităţilor turistice, Facultatea de Geografie, Universitatea 

din București), cu lucrarea: Modificări sezoniere ale activităților turistice și comerciale 

din Centrul Vechi al Bucurestiului. 

 

 

Premianţii 



 

La final 

 

Evenimentul a fost organizat de Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Regională şi 

Integrare Europeană al Universităţii din Bucureşti şi de Facultatea de Geografie și sprijinit 

financiar de doi sponsori privaţi (prof.univ.dr.Nicolae Dima din Tucson, Arizona, SUA şi MBs 

Ioana Elena Ipate, din Birmingham, UK), precum şi de Revista Terra Magazin, cărora  le 

aducem mulţumirile noastre şi pe această cale.  Cu această ocazie a fost lansată şi pagina web a 

simpozionului având adresa www.simpozionumanaturism.com. 

 

 

http://www.simpozionumanaturism.com/

