Simpozionul Naţional al Studenţilor
Geografi
va fi organizat în perioada 26-27 martie 2016, Bucureşti de Centrul de Cercetare a Mediului şi
Efectuare a Studiilor de Impact în colaborare cu Facultatea de Geografie, Universitatea din
Bucureşti si Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie.

Contact
E-mail: snsg.geo@gmail.com, ccmesi@yahoo.com,
Telefon/Fax : 021 310 38 72 (de luni pânǎ vineri între orele 10.00 – 17.00)
Topice
- Metode de evaluare a calităţii mediului în ecosisteme urbane şi rurale;
- Dinamica spaţială şi temporală a peisajelor;
- Calitatea mediilor acvatice;
- Reţeaua siturilor NATURA 2000 şi protecţia biodiversităţii în România;
- Forme de educaţie ecocivică;
- Sisteme informaţionale geografice.
- Planificare teritorială durabilă
- Turismul şi dezvoltarea durabilă
- Geomorfologie şi pedologie aplicată
Înregistrare
Conferinţa se adreseazǎ studenţilor din ciclul de licenţǎ şi master din cadrul facultǎţilor cu profil
geografic sau de mediu.
Date importante:
Înscrierea şi trimiterea abstractelor pânǎ pe 7 martie 2016
Notificare de acceptare: 9 martie 2016
Mod de înscriere:
e-mail : snsg.geo@gmail.com, ccmesi@yahoo.com
Pe siteul Facultăţii de Geografie, Universitatea din Bucureşti completând formularul de înscriere
on-line la adresa
https://docs.google.com/forms/d/1NBWc9PBJfM1sy_mSA5pIdgOKSVSUaKXwHVdyZkrowFo/viewform?u
sp=send_form

Formular depus direct la sediul CCMESI (Facultatea de Geografie, Bd. N. Bǎlcescu nr 1, sector
1, cod 010041, Bucureşti – etaj 4, birou 409) de luni pânǎ vineri între orele 10.00 – 17.00
Taxa de participare: 30 RON, se achitǎ în ziua conferinţei
Formularul de înscriere trebuie sǎ conţinǎ :
- nume autor(i) şi informaţii de contact (adresă de e-mail şi număr de telefon)
- an de studiu, specializare, facultate, universitate
- titlul lucrării, cuvinte cheie (maxim 5)
- rezumatul lucrării (între 200 şi 300 cuvinte);

Program
Va fi disponibil cu cateva zile inainte de inceperea manifestarii
Premii
Ierarhizarea lucrǎrilor se realizeazǎ prin votul secret al celor prezenţi în salǎ. În funcţie de notele
obţinute vor fi premiate trei lucrări şi se vor acorda trei menţiuni. De asemenea, vor fi oferite
distincţii cum ar fi premiul CCMESI, premiul CCDG şi altele, în funcţie de lista finalǎ a
sponsorilor.
În afarǎ de aceste premii, se pot obţine şi trei premii speciale pentru lucrǎri ce se încadreazǎ în
urmǎtoarele categorii şi obţin note peste 9.50:
Premiul Victor Trufaş – cea mai bunǎ lucrare de hidrologie şi hidrochimie
Premiul Alexandru Roşu – cea mai bunǎ lucrare de mediu
Premiul Gabriela Apostol – cea mai bunǎ lucrare de didacticǎ geograficǎ

Publicare
Toate abstractele vor fi publicate în volumul conferinţei (format digital, ISSN).
Autorii interesaţi pot publica lucrările in extenso în revista Cinq Continents
http://cinqcontinents.uv.ro/

Organizatori :
Centrul de Cercetare a Mediului şi Efectuare a Studiilor de Impact
Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti
Centrul Carpato – Danubian de Geoecologie
Cu susţinerea
Departamentului de Geografie Regionalǎ şi Mediu
Asociaţiei Profesionale a Geografilor din România – Filiala Municipiului Bucureşti
Regiei Naţionale a Pǎdurilor ROMSILVA

Comitet organizare
 Prof. univ. dr. emerit Maria Pătroescu
 Prof. univ. dr. Laura Comǎnescu
 Prof. univ. dr. Ioan Cristian Iojă
 Prof. univ. dr. Laurenţiu Rozylowicz
 Lect. univ. dr. Gabriel Ovidiu Vânău
 Lect. univ. dr. Mihai Răzvan Niţă
 Asist. univ. dr. Mihăiţă Iulian Niculae
 Dr. Cornelia Dincă
 Asist. univ. dr. Diana Andreea Onose
 Asist. cercet. dr. Cristiana Maria Ciocănea
 Asist. cercet. dr. Athanasios Alexandru Gavrilidis
 Stud. Ana Maria Popa
 Stud. Odelin Talabă
 Stud. Alexandra Vrânceanu

