Investește în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 – „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării
societății bazate pe cunoaștere”
Domeniul major de intervenție 1.2 – „Calitate în învățământul superior”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/156/1.2/G/141105
Titlul proiectului: ,,Inovarea și creșterea calității în învățământul superior geografic prin
dezvoltarea unor ghiduri ca instrumente metodologice și didactice în domeniul planificării și
dezvoltării teritoriale”

ANUNȚ
CONCURS CU PREMII
Centrul Interdisciplinar de Cercetări

Avansate asupra

Dinamicii

Teritoriale (CICADIT) anunță organizarea unui concurs cu premii privind modul de
aplicare a documentațiilor de amenajarea teritoriului și urbanism. Concursul vizează
studenții Facultății de Geografie, Universitatea din București, incluși în grupul țintă al
proiectului POSDRU/156/1.2/G/141105, cu titlul ,,Inovarea și creșterea calității în
învățământul superior geografic prin dezvoltarea unor ghiduri ca instrumente
metodologice și didactice în domeniul planificării și dezvoltării teritoriale”.
Concursul va avea loc pe data de 13 octombrie 2015 și se adresează
studenților din domeniul Geografie, de la programele de licență „Planificare
teritorială” și „Geografie”, și de la masterul „Planificare teritorială și
Managementul localităților urbane și rurale”.

Manager de proiect,
Prof. univ. dr. Ioan Ianoş

Metodologie de organizare a concursului cu premii

CALENDARUL CONCURSULUI
01-09 octombrie 2015: înscrierea echipelor de concurs (6 membri/echipă)
13 octombrie 2015: desfășurarea concursului și premierea echipelor câștigătoare

TEMATICA DE CONCURS
Concursul constă în participarea unor echipe de studenți din grupul țintă (6
membri/echipă), cu prezentări powerpoint de 15 minute, axate pe realizarea unor părți din
documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism.
Fiecare echipă își va alege o arie geografică de studiu – județ, zonă metropolitană sau
zonă periurbană, pentru documentațiile de amenajarea teritoriului, respectiv un oraș sau o
comună (din aceeași arie de studiu), pentru documentațiile de urbanism.
Fiecare prezentare va cuprinde analiza detaliată a unui element, la alegere, aparținând
fiecăruia din următoarele 6 ghiduri (primele trei se referă la documentațiile de amenajarea
teritoriului, iar ultimele trei la documentațiile de urbanism):
1. Cadrul natural și calitatea mediului: relief și structură geologică; elemente
climatice; unitățile acvatice și resursele de apă; caracteristici biopedogeografice;
riscurile naturale.
2. Demografie și forță de muncă: structura populației; dinamica numărului de
locuitori; migrația internă; resurse de muncă.
3. Protejarea și dezvoltarea patrimoniului natural: arii protejate.
4. Sociologie urbană și demografie: dinamica șomajului; sărăcia urbană; clase
marginale.
5. Calitatea mediului: calitatea factorilor de mediu; surse de poluare; riscuri
antropice.
6. Economie urbană: activitățile industriale; activitățile terțiare; activitățile agricole
– dinamică și structură.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS
Înscrierea echipelor de concurs se va face la adresa de email: office@cicadit.ro, prin
comunicarea componenței echipei (nume, prenume; specializare; an de studiu) și a ariei
geografice de studiu.

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
La concurs pot participa studenții care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii de
eligibilitate:
1. Sunt studenți înscriși la unul dintre următoarele programe:
-

studii de licență: Planificare teritorială sau Geografie;

-

studii de master: Planificare teritorială și Managementul localităților urbane și
rurale.

2. Sunt înscriși în grupul țintă al proiectului.

EVALUAREA PREZENTĂRILOR
Rezultatele concursului vor fi comunicate după susținerea prezentărilor, în urma
evaluării efectuate de comisia de concurs, alcătuită din trei membri ai echipei de
implementare a proiectului. Comisia de concurs va fi desemnată de managerul de proiect.

PREMIILE CONCURSULUI
Concursul se va finaliza prin desemnarea a trei echipe câștigătoare, pentru care se vor
acorda următoarele premii:
Premiul I: 3000 lei/echipă
Premiul II: 2400 lei/echipă
Premiul III: 1800 lei/echipă
Manager de proiect,
Prof. univ. dr. Ioan Ianoș

