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Departamentul de Geografie, Turism şi Amenajarea Teritoriului (DGTAT)
Universitatea din Oradea,
Str. Universităţii nr. 1, 410087, Oradea, Tel/fax: +40 259 408 475, internet:
http://istgeorelint.uoradea.ro/
Joi, 31 martie 2011, s-a desfăşurat la Universitatea din Oradea prima vizită
de studiu din cadrul activităţilor comune româno-maghiare prevăzute în proiectul
HURO/0901/097/2.3.1., cu titlul Joint Complementary Development of
Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs. Evenimentul a fost organizat de
către Departamentul de Geografie, Turism si Amenajarea Teritoriului al
Universităţii din Oradea şi Departamentul de Geografie Socială, Dezvoltare şi
Planificare Regională al Universităţii din Debrecen, bucurându-se de participarea a
peste 20 de doctoranzi din domeniul Geografie de la cele două Universităţi.
Cuvântul de deschidere i-a oferit dlui. prof.univ.dr. Ilieş Alexandru, liderul
proiectului, posibilitatea de a adresa doctoranzilor şi oaspeţilor un mesaj de bunvenit şi de a sublinia importanţa acestui proiect în consolidarea cooperării interuniversitare între Oradea şi Debrecen. În cadrul lucrărilor au mai luat cuvântul
prof.univ.dr. Gheorghe Măhăra şi prof.univ.dr. Süli-Zakar István, doi dintre
iniţiatorii cooperării din perioada de după căderea regimului comunist şi dl.
prof.univ.dr. Kozma Gábor, director al Departamentului de Geografie Socială,
Dezvoltare şi Planificare Regională al Universităţii din Debrecen şi coordonator al
echipei maghiare în cadrul proiectului.
Sedinta a fost prezidata de conf.univ.dr Dorina Camelia Ilies si conf.univ.dr.
Ovidiu Gaceu, ambii de la Universitatea din Oradea. De asemenea, programul a mai
cuprins trei prezentări dedicate Şcolii Doctorale de Geografie a Universitatii din
Oradea (Prep.univ.dr. Grigore Herman), promovarii principiului egalităţii de şanse
in educatie si cercetare (Asistent univ. Vasile Grama) şi Programelor Doctorale
Comune in Europa (drd. Cezar Morar).
După activităţile ştiinţifice menţionate, vizita a continuat cu câteva momente
dedicate spiritului şi nevoii de inter-culturalizare, participanţii bucurându-se de
vizita la expoziţia de artă fotografică “Sufletul Satului Românesc” de la Biblioteca
Judeţeană Gheorghe Şincai (coordonata de lector univ.dr. Ioana Josan si drd.
Stefan Baias), arhitectura baroc a oraşului Oradea (prezentata de lector univ.dr.
Lucian Blaga) şi vizita de “redescoperire” a cetăţii Oradea (sub indrumarea
conf.univ.dr. Dorina Ilies si conf.univ.dr. Ovidiu Gaceu).
Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea programelor de
studii doctorale prin cooperarea transfrontalieră dintre universităţi. Proiectul işi
doreste să îmbunătăţească oportunităţile studenţilor de a urma un program
doctoral şi dezvoltarea programelor de cercetare şi educaţie inovativă comune.
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