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JOINT COMPLEMENTARY DEVELOPMENT OF HUNGARIAN-ROMANIAN
DOCTORAL STUDY PROGRAMS
HURO /0901/097/2.3.1
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/
Departamentul de Geografie, Turism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul
Facultăţii de Geografie, Turism şi Sport a Universităţii din Oradea, a derulat cu
succes în calitate de Lider, pe parcursul anului 2011, proiectul DEZVOLTAREA
COMPLEMENTARĂ ŞI COMUNĂ A PROGRAMELOR DOCTORALE DE STUDIU
ÎNTRE ROMÂNIA ŞI UNGARIA, HURO /0901/097/2.3.1, cofinanţat de Uniunea
Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului
de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, în valoare de 156.980
Euro.
Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 12 luni, fiind coordonat de dl.
Prof.univ.dr. Alexandru ILIEŞ, alături de o echipă formată din prof.univ.dr. Nicolae
Josan, prof.univ.dr. Jan Wendt, conf.univ.dr. Dorina Camelia Ilieş, lector univ.dr.
Ioana Josan, lector univ.dr. Lucian Blaga, asistent univ. Vasile Grama, lector
univ.dr. Grigore Herman si ec. Crina Gherlea. Partenerul maghiar este
Departamentul de Geografie Socială, Dezvoltare şi Planificare Regională al
Universităţii din Debrecen, cu o echipă coordonată de dl. Prof.univ.dr. Kozma
Gábor.
Obiectivul general al proiectului l-a constituit dezvoltarea programelor de
studii doctorale prin cooperarea transfrontalieră dintre universităţi, proiectul
născându-se din nevoia îmbunătăţirii oportunităţilor studenţilor de a urma un
program doctoral şi dezvoltarea programelor de cercetare şi educaţie inovativă
comune.
Proiectul s-a adresat unui număr de 20 de doctoranzi, 10 din România şi 10
din Ungaria şi a presupus participarea acestora la un număr de opt cursuri
comune focusate pe probleme de cooperare transfrontalieră, patru dintre acestea
fiind oferite prin programul E-Learning de pregătire concomitentă. De asemenea,
proiectul a sprijinit 10 cadre didactice şi 10 cercetători, atât români cât şi maghiari,
în proporţii egale, pentru participarea la activităţi din cadrul proiectului –
workshop-uri, vizite de studiu şi o şcoala de vară organizată de către partenerul
maghiar.
Proiectul a promovat egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei în elaborarea
şi punerea în aplicare a activităţilor şi obiectivelor stipulate şi a cuprins măsuri
adecvate pentru prevenirea oricărei discriminări bazate pe sex, rasă, religie, origine
etnică, vârstă, convingeri, handicap sau orientare sexuală în fiecare etapă a
derulării sale.

The content of this material does not necessarily represent the official position of the
European Union.
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