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CENTRUL DE CERCETARE „POPULAŢIE-HABITAT-MEDIU”
Prezentare

Membrii Colectivului Secţiei de Geografie au desfăşurat şi desfăşoară o
susţinută activitate de cooperare cu alte instituţii geografice de profil din Centrul
Universitar Bucureşti şi alte centre.
Expresia unor astfel de colaborări se regăseşte în participările membrilor
catedrei la diversele manifestări ştiinţifice naţionale.
La asemenea manifestări membrii Catedrei noastre au prezentat comunicări
originale rezultate din tematica Centrului de Cercetare al Universităţii Hyperion
Populaţie – Habitat – Mediu sau din cadrul lucrărilor de doctorat.
Centrul de Cercetare Populaţie-Habitat-Mediu continuă tradiţiile cercetărilor
ştiinţifice geografiei înfăptuite de înaintaşii geografiei româneşti angajând în
această activitate cadre didactice, masteranzi şi studenţi.
Centrul de cercetare a dispus şi dispune de un plan de cercetare complet
privind un număr de teme selectate şi tematica unor obiective din cercetarea
ştiinţifică individuală.
Încă de la început am avut o temă de cercetare Satul românesc,
caracteristici, valori ancestrale şi cerinţe de dezvoltare contemporană. Tema este
continuă s-au realizat o serie de lucrări de sinteză atât cu character metodologic cât
şi o aprofundare ştiinţifică. Sunt antrenaţi în acest fel sub diverse forme studenţii şi
masteranzii prin activitatea constantă a Cercului de Cercetare Studenţească Simion
Mehedinţi prin încercarea de apropiere faţă de un anumit sat pe care îl studiază în
timpul studiilor.

Un loc aparte în deţine tematica privind spaţiul montan “Carpaţii-spaţiu de
conservare a valorilor spirituale şi materiale ale poporului român”.
S-a realizat în scopul unei publicări viitoare harta satelor şi oraşelor
României la nivelul anului 2012, sc 1.500.000.
S-au depus eforturi de a dezvolta activităţi de parteneriat cu centre sau
instituţii similare, unele dintre ele în curs de perfectare atât din interiorul României
cât mai ales din afara graniţelor (R.P.Chineză).
Centrul de cercetare este membru partener în cadrul AGUR (preşedinte
prof.univ.dr. Vasile S Cucu, director al centrului de cercetare). În acest fel s-a
participat la toate manifestările AGUR organizate de la înfiinţarea facultăţii.
Totodată membrii centrului participă la activitatea Asociaţiei de Limnologie
din România (preşedinte prof.univ.dr.doc. Petre Gâştescu, cadru didactic asociat la
Universitatea Hyperion).
Toate cadrele didactice tinere au primit un ajutor susţinut în vederea
pregătirii şi aprofundării prin tezele de doctorat. În prezent toate cadrele didactice
au titlul de doctor.

