SIMPOZIONUL NAŢIONAL AL STUDENŢILOR GEOGRAFI,
EDIŢIA a XXIII-a
Facultatea de Geografie, 26-27 martie 2016
În perioada 26-27 martie 2016
s-a desfăşurat cea de-a XXIII-a ediţie a
Simpozionului Naţional al Studenţilor
Geografi, intitulată Evaluarea integrată
a stării mediului.
Manifestarea a avut loc în
Amfiteatrul George Vâlsan din cadrul
Facultăţii de Geografie a Universităţii
din Bucureşti.
Simpozionul
Naţional
al
Studenţilor Geografi reprezintă un
eveniment de tradiţie în lumea tinerilor
geografi, organizat anual, în ultima
săptămână a lunii martie de Centrul de
Cercetare a Mediului şi Efectuare a
Studiilor de Impact (CCMESI).
Simpozionul Național al Studenților Geografi este un spațiu de dezbatere academică, deja
consacrat în lumea geografică și a științelor mediului, procesul lui ştiinţific fiind materializat prin
continuarea unor proiecte de cercetare şi numeroşi tineri acceptaţi a lucra în departamentele universitare
de geografie, Institutul de Geografie al Academiei Române, Agenţii de Protecţia Mediului, firme private
de consultanţă pe probleme de mediu.
În cei 23 de ani de existenţă a Simpozionului, s-au perindat prin faţa auditoriului peste 1300 de
studenţi, proveniţi în majoritatea lor din România, dar şi din Franţa sau Republica Moldova. Este
important de subliniat că participanţilor din cele trei mari centre universitare (Bucureşti, ClujNapoca şi Iaşi) li s-au adăugat reprezentanţi de la facultăţile din Craiova, Oradea, Suceava,
Târgovişte şi Timişoara, formând astfel o reţea cu adevărat naţională de viitori specialişti.
Cea de-a XXIII-a ediţie a Simpozionului Naţional al Studenţilor Geografi a fost susţinut din punct
de vedere organizatoric şi financiar de către Facultatea de Geografie (Universitatea din Bucureşti),
Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG), Asociaţia Profesională a Geografilor din România,
Institutul de Geografie al Academiei Române, ESRI România, Romsilva și Society of Urban Ecology –
South East Europe Chapter.

Domeniile de interes ale acestei ediţii au fost: metode de evaluare a calităţii mediului în
ecosisteme urbane şi rurale, dinamica spaţială şi temporală a peisajelor, calitatea mediilor acvatice,
reţeaua siturilor Natura 2000, forme de educaţie ecocivică şi sisteme informaţionale geografice.
La eveniment au fost înscrise spre prezentare 35 de lucrări şi au participat peste 100 de studenţi,
masteranzi, doctoranzi, cercetători şi cadre didactice, reprezentând centrele universitare de excelenţă în
domeniul geografiei (Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Craiova, Oradea).
Ceremonia de deschidere s-a bucurat de prezenţa doamnei Lect. univ. dr. Mioara Clius, prodecan
al Facultăţii de Geografie, care, alături de Prof. univ. dr. Cristian Iojă, director al Departamentului de
Geografie Regională şi Mediu din cadrul Facultăţii de Geografie şi Prof. univ. emerit Maria Pătroescu,
reprezentant al Comitetului de organizare, a deschis lucrările simpozionului. Toți vorbitorii au subliniat
rolul Simpozionului în formarea viitorilor profesionişti în domeniu şi oportunităţile de care se bucură în
prezent tinerii cercetători.
Sesiunea plenară care a urmat, susţinută de Nicolae Cristian Bădescu care a prezentat incursiunea
sa pe meleaguri marocane și aspectele sociale și de mediu ce caracterizează acest stat african.
Pe parcursul Simpozionului au fost prezentate 35 de comunicări ştiinţifice, în faţa unui public
interesat şi foarte critic. Comentariile şi sugestiile publicului vor reprezenta, în mod sigur, un important
stimulent pentru orientarea cercetărilor viitoare. Prezentările au impresionat prin varietate, calitate,
originalitate şi metodele moderne folosite (GIS, teledetecţie, evaluare multicriterială, analiză factorială,
statistică). Ierarhizarea lucrărilor s-a realizat pe baza votului publicului participant, care a avut ocazia să
evalueze la fiecare participant calitatea ştiinţifică a rezultatelor, modul de prezentare şi capacitatea de a
răspunde la întrebări.
Festivitatea de închidere a celei de-a XXIII-a ediţii a Simpozionului Naţional al Studenţilor
Geografi a avut loc duminică, 27 martie 2016. În cadrul acesteia au fost înmânate şi premiile acestei
ediţii, respectiv, premiile I, II şi III, 3 menţiuni, 5 premii speciale (CCMESI, Vintilă Mihăilescu – oferit
de Institutul de Geografie al Academiei Române, ROMSILVA, SURE, Gabriela Apostol), 10 cursuri de
GIS oferite de ESRI România și 3 calificări în finala națională a concursului ESRI Young Scholars
acordate celor mai bune si inovative lucrări bazate pe utilizarea tehnicilor GIS.
Laureaţii celei de-a XXIII-a ediţii a Simpozionului Naţional al Studenţilor Geografi au fost:
Premiul Gabriela Apostol – Bianca Laura Erimia, Andreea Ionescu, Ana-Maria Ignățoiu, Iancu
Lazăr, Beniamin Stoica-Fuchs, Alexadru Ginel Vija, Andreea Popa (Universitatea din București) cu
lucrarea Geografia altfel – un experiment didactic inovativ, obținut cu cea mai mare notă din cadrul
simpozionului;
Premiul 1 – Florin Alexandru Zaharia, Răzvan Andrei Voicu, Radu Dumitru (Universitatea din
București) cu lucrarea Evaluarea geo-statistică a relației dintre structura funcțională a peisajului urban
și conectivitatea rețelei de
transport
din
municipiul
București;
Premiul al II-lea –
Bogdan
Eugen
Dolean
(Universitatea Babeș-Bolyai din
Cluj-Napoca)
cu
lucrarea
Evaluarea susceptibilității de
producere a alunecărilor de
teren din Zona Metropolitană a
municipiului Cluj-Napoca, prin
metode de analiză spațială și
GIS;

Premiul al III-lea – Adriana Bianca Ovreiu, Iulian Andrei Bărsoianu (Universitatea din
Bucureşti) cu lucrarea Evoluția pe termen lung a dinamicii utilizării terenurilor în Câmpia Română –
Bărăganul Central.
Menţiunea I – Marga Elena Avram (Universitatea din Craiova) cu lucrarea Dinamica spațială și
temporală a presiunii umane în bazinul hidrografic Preajba;
Menţiunea II – Alin Ionuț Pleșoianu (Universitatea din Bucureşti) cu lucrarea Detectarea unor
modele specifice în peisaj c ajutorul unor tehnici multi-rezoluție;
Menţiunea III – Alexandra Cehan (Universitatea Al.I. Cuza, Iaşi) cu lucrarea Utilizarea
tehnicilor GIS și a Social Media în determinarea atractivității turistice a mediului urban. Sudiu de cas:
Municipiul Iașî.
Premiul CCMESI – Sorin Hadrian Petrescu cu lucrarea Model de analiză structural –
funcțională. Studiu de caz: Sitemul regional Caransebeș
Premiul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva – Mădălina Georgiana Mihai cu lucrarea
Analiza multicriterială a traseelor turistice montane din Munții Bucegi
Premiul Vintilă Mihăilescu – Mihai Mustățea cu lucrarea Utilitatea unor indicatori în
elaborarea unui diagnostic al peisajului. Studiu de caz: comuna Botoroaga, județul Teleorman
Premiul SURE – Society for Urban Ecology – South East Europe Chapter – Mihuț Teodor
Zetu cu lucrarea Evaluarea potențialului de dezvoltare al infrastructurilor verzi în municipiul Fetești –
județul Ialomița
Premiile au constat în cărţi, reviste, albume, 10 cursuri de perfecţionare în domeniul tehnicilor
GIS (Ionuț Șorea, Mirela-Alina Bejenaru, Ioan Andrei Vodă-Marc, Emanuel Cristian Adorean, Ana
Maria Popa, Mihai Mustățea, Vladimir Panait, Bianca Laura Erimia, Alexandru Ginel Vija, Andreea
Popa) și 3 premii sub forma calificării în finala națională a concursului ESRI Young Scholars
(Bogdan Eugen Dolean, Alin Ionuț Pleșoianu, Alexandra Cehan), ultimele două fiind oferite de ESRI
România reprezentat prin domnul lect. univ. dr. Ionuţ Şandric și dna Roxana Nazarie.
Succesul simpozionului a fost posibil şi ȋn acest an ca ȋntotdeauna datorită eforturilor depuse de
comitetul de organizare, alături de voluntari din rȃndul studenților Facultății de Geografie, Universitatea
din București.

