
Universitatea Valahia din Târgoviște 
Facultatea de Științe Umaniste 
Departamentul de Geografie 

Vă invită să participați la 
  

SESIUNEA ANUALĂ  
DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE  STUDENȚEȘTI 

GEOGRAFIA ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ 
12 – 14 Mai 2023 

 

Societatea de Geografie din România 
Filiala Județului Dâmbovița 

Sesiunea de comunicări a studenților 
geografi continuă o tradiție începută încă de 
la debutul specializării Geografie în cadrul 
Universității Valahia din Târgoviște.  
 
Anul acesta, sesiunea își propune să 
reunească studenți și masteranzi din 
domeniu, care să își prezinte rezultatele 
propriilor investigații din toate ramurile 
geografiei: geografie fizică, geografie 
umană, geografie regională, geografia 
mediului, geografia turismului, GIS, didactica 
geografiei.  
 
De asemenea, sunt așteptați și tinerii 
cercetători, înmatriculați la studii doctorale.  
 
Prezentările, susținute în plen și pe secțiuni, 
vor reflecta interesul pentru cercetare al 
studenților și implicarea profesorilor 
coordonatori.  
 

Programul sesiunii: 
 

Vineri – 12 mai 2023  
(Centrul Internațional de Conferințe al 
Universității Valahia din Târgoviște) 

Primirea participanților 
Comunicări în plen. 150 de ani de la 
nașterea savantului Emmanuel de 
Martonne 
Comunicări pe secțiuni 
Workshop Cum îmi aleg cariera în 
geoștiințe? Workshopul este destinat 
studenților de la anul I și elevilor din anii 
terminali 

   
Sâmbătă – 13 mai 2023  
(Stațiunea de cercetare și practică a studenților 
de la Fundata) 

Comunicări pe secțiuni 
  
Duminică – 14 mai 2023  

Plecarea participanților 
 



Tematica sesiunii: 
 

Geografie fizică 
 

Geografie umană 
 

Geografie regională 
 

Geografia mediului 
 

Geografia turismului 
 

Didactica geografiei 
 

GIS 
 

Geoarheologie 
 

Pentru înscriere, vă rugăm să 
completați formularele alăturate 
(data limită: 28 aprilie 2023) 
 
Sesiunea de comunicări - 
https://forms.gle/UMju2SpioCuq7x
289  
 
Workshop Cum îmi aleg cariera în 
geoștiințe? - 
https://forms.gle/GQ4BPtUCEWZB
Nvx36  
 
 
 
Date importante: 
 
28 aprilie – trimiterea formularului 
de înscriere 
5 mai – notificarea participanților 
privind acceptarea 
12-14 mai – desfășurarea sesiunii 
 
 

Universitatea Valahia din Târgoviște 
Facultatea de Științe Umaniste 
Departamentul de Geografie 

Societatea de Geografie din România 
Filiala Județului Dâmbovița 

http://fsu.valahia.ro 
https://www.facebook.com/GeografieTGV 

E-mail: geografie@valahia.ro 
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