Activități propuse pentru
programul„Zilele portilor deschise la Universitatea de Vest din Timisoara”
Geografie
Perioada 27-31 martie 2017

Departamentul de Geografie
Activitățile organizate de Departamentul de Geografie se desfășoară la sediul din clădirea centrală a UVT, Bul. VasilePârvan, nr. 4, Etaj 1
Ne exprimăm disponibilitatea de a răspunde solicitărilor individualizate transmise de școli,
Privind și alte activități față de cele propuse de noi, inclusiv prin deplasarea cadrelor didactice și a studenților noștri în școli și licee, dacă acest
esolicitări sunt transmise
până la data de 17 martie 2017
Solicitările se transmit, în scris, până cel târziu în data de 17 martie 2017, la adresele de e-mail ale responsabililor fiecărei activități, precizate mai jos
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Activitățile noastre se adresează cu precădere elevilor din clasele X-XII
Prezentarea ofertei educaționale, a vieții urbane
Asist. dr. Alexandru Drăgan –
La pas prin Timișoara și Banat : cu ce ne
și a potențialului turistic din Timișoara și a
Conducerea Asociației studenților
mândrim și de ce ?
Banat.
geografi GEOTIM
alexandru.dragan@e-uvt.ro

2

3

Geografia se face cu pasul ! – Experiențe
din practicile studenților geografi de la
UVT
”Călare pe meridiane”

Studenți ai Departamentului de Geografie vor
prezenta interesul pentru însușirea cunoștințelor
geografice și farmecul practicilor de teren făcute
în țară și în străinătate.
Prezentarea expedițiilor si aplicațiilor stiintifice la
care am participat începând din 1990, in
principal in regiunile polare si montane

Lect. dr. Alexandru Onaca –
Conducerea Asociației studenților
geografi GEOTIM
alexandru.onaca@e-uvt.ro
Prof. Dr. Petru Urdea
petru.urdea@e-uvt.ro
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”Europa sub asediu?” - Conflicte,
refugiați, migrații: De ce acum ? Ce-i de
făcut ?

Prezentare-dezbatere privind situația geopolitică
a Europei în raport cu vecinătățile sale (Rusia,
Orientul Mijlociu și Africa de Nord)

”Mapping festival” - cum sa creezi o harta
in 30 de minute folosind cartografia
digitala"

Activitate practică, pe calculatoare, la care
eleviivor fi învățați/ghidați cum să creeze hărți in
mod rapid (în 30 de minute), folosind cartografia
digitala.
Activitate practică utilizând calculatoare și
programe de tip system informațional geografic
Prezentarea și folosirea interactivă a aplicației
WebGIS ”CetateaTimișoarei”

Colonizarea virtuală a planetei Marte
Putem călători în timp cu ajutorul hărților
digitale?
O incursiune cartografică interactivă în
trecutul Cetății Timișoarei, până în anul
1715
Pământul observat din spațiul cosmic. Ce
este o imagine satelitară și ce poți face
cu ea?
Sclipiri din adâncuri : mărturii din trecutul
geologic al Terrei
Geocaching – aplicații cu GPS-ul

Noțiuni introductive, practice, de vizualizare și
prelucrarea imaginilor satelitare.
Prezentarea colecțiilor de minerale, roci, fosile și
soluri ale Departamentului de Geografie
Doctoranzi ai Departamentului de Geografie vor
organiza jocuri aplicative cu elevii, folosind
localizarea prin GPS;

Prof. Dr. NicolaePopa
nicolae.popa@e-uvt.ro
Lect. Dr. Alina Satmari
alina.satmari@e-uvt.ro
Lector dr. Florina Ardelean
(florina.ardelean@e-uvt.ro)
Conf. dr. Marcel Torok-Oance
marcel.torok@e-uvt.ro
Masterand Mihai Moise, anul I GIS

Conf. dr. Marcel Torok-Oance
marcel.torok@e-uvt.ro
Asist. Dr. Ionuț ZISU
Ionuț.zisu@e-uvt.ro
Lector dr. AlexandruOnaca
(alexandru.onaca@e-uvt.ro)
Lector dr. Florina Ardelean
(florina.ardelean@e-uvt.ro)
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Incursiune în Himalaya nepaleză

Membrii grupului GeomorphoTM din cadrul
Departamentului de Geografie vor prezenta
observațiile geografice effectuate în Himalaya
nepaleză în urma unei expediții desfășurate în
2015.

Lector dr. AlexandruOnaca
(alexandru.onaca@e-uvt.ro)
Lector dr. Florina Ardelean
(florina.ardelean@e-uvt.ro)

Data, ora și locul de
desfășurare vor fi
comunicate de
organizatorul
activității după
solicitarea
dumneavoastră

Data, ora și locul de
desfășurare vor fi
comunicate de
organizatorul
activității după
solicitarea
dumneavoastră

Activități propuse pentru
Programul „Zilele portilor deschise la Universitatea de Vest din Timisoara”
Geografie
Perioada 22-26 mai 2017

Departamentul de Geografie
Activitățile organizate de Departamentul de Geografie se desfășoară la sediul din clădirea centrală a UVT, Bul. Vasile Pârvan, nr. 4, Etaj 1
Ne exprimăm disponibilitatea de a răspunde solicitărilor individualizate transmise de școli,
privind și alte activități față de cele propuse de noi, inclusiv prin deplasarea cadrelor didactice și a studenților noștri în școli și licee, dacă aceste
solicitări sunt transmise
până la data de 05 mai 2017
Solicitările se transmit, în scris, până cel târziu în data de 05 mai 2017, la adresele de e-mail ale responsabililor fiecărei activități, precizate mai jos !
1

Activitățile noastre se adresează cu precădere elevilor din clasele X-XII!
Prezentarea ofertei educaționale, a vieții urbane
Asist. dr. Alexandru Drăgan –
La pas prin Timișoara și Banat : cu ce ne
și a potențialului turistic din Timișoara și a
Conducerea Asociației studenților
mândrim și de ce ?
Banat.
geografi GEOTIM
alexandru.dragan@e-uvt.ro

2

3

Geografia se face cu pasul ! – Experiențe
din practicile studenților geografi de la
UVT
”Călare pe meridiane”

Studenți ai Departamentului de Geografie vor
prezenta interesul pentru însușirea cunoștințelor
geografice și farmecul practicilor de teren făcute
în țară și în străinătate.
Prezentarea expedițiilor si aplicațiilor stiintifice la
care am participat începând din 1990, in
principal in regiunile polare si montane

Lect. dr. Alexandru Onaca –
Conducerea Asociației studenților
geografi GEOTIM
alexandru.onaca@e-uvt.ro
Prof. Dr. Petru Urdea
petru.urdea@e-uvt.ro

Data, ora și locul de
desfășurare vor fi
comunicate de
organizatorul
activității după
solicitarea
dumneavoastră
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”Europa sub asediu?” - Conflicte,
refugiați, migrații: De ce acum ? Ce-i de
făcut ?

Prezentare-dezbatere privind situația geopolitică
a Europei în raport cu vecinătățile sale (Rusia,
Orientul Mijlociu și Africa de Nord)

”Mapping festival” - cum sa creezi o harta
in 30 de minute folosind cartografia
digitala"

Activitate practică, pe calculatoare, la care
eleviivor fi învățați/ghidați cum să creeze hărți in
mod rapid (în 30 de minute), folosind cartografia
digitala.
Activitate practică utilizând calculatoare și
programe de tip system informațional geografic

Colonizarea virtuală a planetei Marte
Putem călători în timp cu ajutorul hărților
digitale?
O incursiune cartografică interactivă în
trecutul Cetății Timișoarei, până în anul
1715
Pământul observat din spațiul cosmic. Ce
este o imagine satelitară și ce poți face
cu ea?
Sclipiri din adâncuri : mărturii din trecutul
geologic al Terrei

Prezentarea și folosirea interactivă a aplicației
WebGIS ”CetateaTimișoarei”

Geocaching – aplicații cu GPS-ul

Doctoranzi ai Departamentului de Geografie vor
organiza jocuri aplicative cu elevii, folosind
localizarea prin GPS;

Noțiuni introductive, practice, de vizualizare și
prelucrarea imaginilor satelitare.
Prezentarea colecțiilor de minerale, roci, fosile și
soluri ale Departamentului de Geografie

Prof. Dr. NicolaePopa
nicolae.popa@e-uvt.ro
Lect. Dr. Alina Satmari
alina.satmari@e-uvt.ro
Lector dr. Florina Ardelean
(florina.ardelean@e-uvt.ro)
Conf. dr. Marcel Torok-Oance
marcel.torok@e-uvt.ro
Masterand Mihai Moise, anul I GIS

Conf. dr. Marcel Torok-Oance
marcel.torok@e-uvt.ro
Asist. Dr. Ionuț ZISU
Ionuț.zisu@e-uvt.ro
Lector dr. AlexandruOnaca
(alexandru.onaca@e-uvt.ro)
Lector dr. Florina Ardelean
(florina.ardelean@e-uvt.ro)

11

Incursiune în Himalaya nepaleză

Membrii grupului GeomorphoTM din cadrul
Departamentului de Geografie vor prezenta
observațiile geografice effectuate în Himalaya
nepaleză în urma unei expediții desfășurate în
2015.

Lector dr. AlexandruOnaca
(alexandru.onaca@e-uvt.ro)
Lector dr. Florina Ardelean
(florina.ardelean@e-uvt.ro)

Data, ora și locul de
desfășurare vor fi
comunicate de
organizatorul
activității după
solicitarea
dumneavoastră

