Stimati colegi,
Va anuntam ca din data de 15 martie 2015, filiala South Eastern Europe (sure.geo.unibuc.ro) a
Society for Urban Ecology - S.U.R.E. (http://www.society-urban-ecology.org/) a devenit
operațională, fiind organizată de către cadre didactice din Facultatea de Geografie a Universității
din București. Filiala South Eastern Europe include specialiști în domeniul ecologiei urbane din
România, Grecia, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina, Moldova, Muntenegru, Turcia și
Macedonia.
Dincolo de avantajele deosebite pe care le oferă statutul de membru, filiala își propune să
dinamizeze activitatea membrilor săi prin promovarea de teme de discuții online de interes
comun, utilizând contul de facebook și contul de pe researchgate, organizarea de manifestări
științifice și creșterea potențialului pentru promovarea de proiecte comune cu finanțare
europeană.
Tinerii masteranzi și doctoranzi sunt o țintă importantă a organizației, mai ales că sunt multe
beneficii ce pot fi atrase pentru aceștia (participări la workshopuri, școli de vară, acces la
expertiză științifică în domeniul ecologiei urbane, etc.)
Practic, ne propunem să dezvoltăm o rețea regională puternică și dinamică în ecologie urbană, în
cadrul unei organizații profesionale consacrate la nivel internațional.
Dacă nu sunteți membru SURE, aveți detalii pe pagina http://www.society-urbanecology.org/membership-benefits/, cu mențiunea că masteranzii și studenții pot aplica pentru
scutire de taxă.
Vă rugăm să diseminați informația membrilor interesați.
Presedinte SURE,
Prof. Jürgen Breuste
Președinte al filialei South Eastern Europe,
Cristian Ioja

Stimati colegi,
Va anuntam ca din data de 15 martie 2015, filiala South Eastern Europe (pagina web) a Society
for Urban Ecology - S.U.R.E. (http://www.society-urban-ecology.org/) a devenit operațională.
Filiala South Eastern Europe include specialiști în domeniul ecologiei urbane din România,
Grecia, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina, Moldova, Muntenegru, Turcia și Macedonia.
Dincolo de avantajele deosebite pe care le oferă statutul de membru, filiala își propune să
dinamizeze activitatea membrilor săi prin promovarea de teme de discuții online de interes
comun, utilizând contul de facebook și contul de pe researchgate, organizarea de manifestări
științifice și creșterea potențialului pentru promovarea de proiecte comune cu finanțare
europeană.
Tinerii masteranzi și doctoranzi sunt o țintă importantă a organizației, mai ales că sunt multe
beneficii ce pot fi atrase pentru aceștia (participări la workshopuri, școli de vară, acces la
expertiză științifică în domeniul ecologiei urbane, etc.)
Practic, ne propunem să dezvoltăm o rețea regională puternică și dinamică în ecologie urbană, în
cadrul unei organizații profesionale consacrate la nivel internațional.
Dacă nu sunteți membru SURE, aveți detalii pe pagina http://www.society-urbanecology.org/membership-benefits/, cu mențiunea că masteranzii și studenții pot aplica pentru
scutire de taxă.
Vă rugăm să diseminați informația membrilor interesați.
Presedinte SURE,
Prof. Jürgen Breuste
Președinte al filialei South Eastern Europe,
Cristian Ioja

Stimate coleg Marton Kiss,
Va contactez in numele presedintelui Society for Urban Ecology, domnul prof. Jurgen Breuste.
Intentionam sa dinamizam activitatea societatii in sud-estul Europei prin organizarea unui
chapter regional. Chapter South Eastern Europe va include specialiști în domeniul ecologiei
urbane din România, Grecia, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina, Moldova, Muntenegru, Turcia
și Macedonia.
Dincolo de avantajele deosebite pe care le oferă statutul de membru, filiala își propune să
dinamizeze activitatea membrilor săi prin promovarea de teme de discuții online de interes
comun, utilizând contul de facebook și contul de pe researchgate, organizarea de manifestări
științifice și creșterea potențialului pentru promovarea de proiecte comune cu finanțare
europeană.
Practic, ne propunem să dezvoltăm o rețea regională puternică și dinamică în ecologie urbană, în
cadrul unei organizații profesionale consacrate la nivel internațional.
Va propun sa deveniti responsabilul filialei SURE Hungary, care va fi parte componenta a
chapterului South Eastern Europe. In aceasta directie, cresterea numarului de membri activi in
cadrul organizatiei ar fi un deziderat important.
Tinerii masteranzi și doctoranzi sunt o țintă importantă a organizației, mai ales că sunt multe
beneficii ce pot fi atrase pentru aceștia (participări la workshopuri, școli de vară, acces la
expertiză științifică în domeniul ecologiei urbane, etc.).
După cum deja stiti, detalii despre inregistrarea in organizatie gasiti pe pagina
http://www.society-urban-ecology.org/membership-benefits/, cu mențiunea că masteranzii și
studenții pot aplica pentru scutire de taxă.
Vă rugăm să diseminați informația membrilor interesați.
Presedinte SURE,
Prof. Jürgen Breuste
Președinte al filialei South Eastern Europe,
Cristian Ioja

Stimate coleg Ivana Blagojevic,
Va contactez in numele presedintelui Society for Urban Ecology, domnul prof. Jurgen Breuste.
Intentionam sa dinamizam activitatea societatii in sud-estul Europei prin organizarea unui
chapter regional. Chapter South Eastern Europe va include specialiști în domeniul ecologiei
urbane din România, Grecia, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina, Moldova, Muntenegru, Turcia
și Macedonia.
Dincolo de avantajele deosebite pe care le oferă statutul de membru, filiala își propune să
dinamizeze activitatea membrilor săi prin promovarea de teme de discuții online de interes
comun, utilizând contul de facebook și contul de pe researchgate, organizarea de manifestări
științifice și creșterea potențialului pentru promovarea de proiecte comune cu finanțare
europeană.
Practic, ne propunem să dezvoltăm o rețea regională puternică și dinamică în ecologie urbană, în
cadrul unei organizații profesionale consacrate la nivel internațional.
Va propun sa deveniti responsabilul filialei SURE Serbia, care va fi parte componenta a
chapterului South Eastern Europe. In aceasta directie, cresterea numarului de membri activi in
cadrul organizatiei ar fi un deziderat important.
Tinerii masteranzi și doctoranzi sunt o țintă importantă a organizației, mai ales că sunt multe
beneficii ce pot fi atrase pentru aceștia (participări la workshopuri, școli de vară, acces la
expertiză științifică în domeniul ecologiei urbane, etc.).
După cum deja stiti, detalii despre inregistrarea in organizatie gasiti pe pagina
http://www.society-urban-ecology.org/membership-benefits/, cu mențiunea că masteranzii și
studenții pot aplica pentru scutire de taxă.
Vă rugăm să diseminați informația membrilor interesați.
Presedinte SURE,
Prof. Jürgen Breuste
Președinte al filialei South Eastern Europe,
Cristian Ioja

Stimate coleg Mariana Golivets,
Va contactez in numele presedintelui Society for Urban Ecology, domnul prof. Jurgen Breuste.
Intentionam sa dinamizam activitatea societatii in sud-estul Europei prin organizarea unui
chapter regional. Chapter South Eastern Europe va include specialiști în domeniul ecologiei
urbane din România, Grecia, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina, Moldova, Muntenegru, Turcia
și Macedonia.
Dincolo de avantajele deosebite pe care le oferă statutul de membru, filiala își propune să
dinamizeze activitatea membrilor săi prin promovarea de teme de discuții online de interes
comun, utilizând contul de facebook și contul de pe researchgate, organizarea de manifestări
științifice și creșterea potențialului pentru promovarea de proiecte comune cu finanțare
europeană.
Practic, ne propunem să dezvoltăm o rețea regională puternică și dinamică în ecologie urbană, în
cadrul unei organizații profesionale consacrate la nivel internațional.
Va propun sa deveniti responsabilul filialei SURE Ukraine, care va fi parte componenta a
chapterului South Eastern Europe. In aceasta directie, cresterea numarului de membri activi in
cadrul organizatiei ar fi un deziderat important.
Tinerii masteranzi și doctoranzi sunt o țintă importantă a organizației, mai ales că sunt multe
beneficii ce pot fi atrase pentru aceștia (participări la workshopuri, școli de vară, acces la
expertiză științifică în domeniul ecologiei urbane, etc.).
După cum deja stiti, detalii despre inregistrarea in organizatie gasiti pe pagina
http://www.society-urban-ecology.org/membership-benefits/, cu mențiunea că masteranzii și
studenții pot aplica pentru scutire de taxă.
Vă rugăm să diseminați informația membrilor interesați.
Presedinte SURE,
Prof. Jürgen Breuste
Președinte al filialei South Eastern Europe,
Cristian Ioja

Stimate coleg Ince Irem,
Va contactez in numele presedintelui Society for Urban Ecology, domnul prof. Jurgen Breuste.
Intentionam sa dinamizam activitatea societatii in sud-estul Europei prin organizarea unui
chapter regional. Chapter South Eastern Europe va include specialiști în domeniul ecologiei
urbane din România, Grecia, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina, Moldova, Muntenegru, Turcia
și Macedonia.
Dincolo de avantajele deosebite pe care le oferă statutul de membru, filiala își propune să
dinamizeze activitatea membrilor săi prin promovarea de teme de discuții online de interes
comun, utilizând contul de facebook și contul de pe researchgate, organizarea de manifestări
științifice și creșterea potențialului pentru promovarea de proiecte comune cu finanțare
europeană.
Practic, ne propunem să dezvoltăm o rețea regională puternică și dinamică în ecologie urbană, în
cadrul unei organizații profesionale consacrate la nivel internațional.
Va propun sa deveniti responsabilul filialei SURE Turkey, care va fi parte componenta a
chapterului South Eastern Europe. In aceasta directie, cresterea numarului de membri activi in
cadrul organizatiei ar fi un deziderat important.
Tinerii masteranzi și doctoranzi sunt o țintă importantă a organizației, mai ales că sunt multe
beneficii ce pot fi atrase pentru aceștia (participări la workshopuri, școli de vară, acces la
expertiză științifică în domeniul ecologiei urbane, etc.).
După cum deja stiti, detalii despre inregistrarea in organizatie gasiti pe pagina
http://www.society-urban-ecology.org/membership-benefits/, cu mențiunea că masteranzii și
studenții pot aplica pentru scutire de taxă.
Vă rugăm să diseminați informația membrilor interesați.
Presedinte SURE,
Prof. Jürgen Breuste
Președinte al filialei South Eastern Europe,
Cristian Ioja

Stimate coleg Olga Tzortzakaki,
Va contactez in numele presedintelui Society for Urban Ecology, domnul prof. Jurgen Breuste.
Intentionam sa dinamizam activitatea societatii in sud-estul Europei prin organizarea unui
chapter regional. Chapter South Eastern Europe va include specialiști în domeniul ecologiei
urbane din România, Grecia, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina, Moldova, Muntenegru, Turcia
și Macedonia.
Dincolo de avantajele deosebite pe care le oferă statutul de membru, filiala își propune să
dinamizeze activitatea membrilor săi prin promovarea de teme de discuții online de interes
comun, utilizând contul de facebook și contul de pe researchgate, organizarea de manifestări
științifice și creșterea potențialului pentru promovarea de proiecte comune cu finanțare
europeană.
Practic, ne propunem să dezvoltăm o rețea regională puternică și dinamică în ecologie urbană, în
cadrul unei organizații profesionale consacrate la nivel internațional.
Va propun sa deveniti responsabilul filialei SURE Greece, care va fi parte componenta a
chapterului South Eastern Europe. In aceasta directie, cresterea numarului de membri activi in
cadrul organizatiei ar fi un deziderat important.
Tinerii masteranzi și doctoranzi sunt o țintă importantă a organizației, mai ales că sunt multe
beneficii ce pot fi atrase pentru aceștia (participări la workshopuri, școli de vară, acces la
expertiză științifică în domeniul ecologiei urbane, etc.).
După cum deja stiti, detalii despre inregistrarea in organizatie gasiti pe pagina
http://www.society-urban-ecology.org/membership-benefits/, cu mențiunea că masteranzii și
studenții pot aplica pentru scutire de taxă.
Vă rugăm să diseminați informația membrilor interesați.
Presedinte SURE,
Prof. Jürgen Breuste
Președinte al filialei South Eastern Europe,
Cristian Ioja

