Invitaţie

Facultatea de Geografie a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca împreună cu
organizaţia studenţilor EGEA Cluj-Napoca au plăcerea de a vă invita să luaţi parte la prima
ediţie a Conferinţei Naţionale “George Vâlsan- Geography4Students@Cluj” care va avea
loc în perioada 12-13 mai 2017 la Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca. Susţinerea
lucrărilor ştiinţifice va avea loc vineri, 12 mai 2017. După susţinerea lucrărilor organizatorii
realizează o aplicaţie de teren la Baza de Practică Beliş, judeţul Cluj, unde locurile sunt
limitate.
Lucrările ştiinţifice se vor trimite la adresa students4cluj@gmail.com până la data de
20 aprilie 2017 şi tot până la această dată trebuie completat şi formularul online de îscriere, la
adresa: https://goo.gl/forms/O3A2N0nkowm4P6uo1

Pentru detalii vă stăm la dispoziţie pe adresa de mail students4cluj@gmail.com şi pe
pagina de Facebook: https://www.facebook.com/conferintageorgevalsan/

La această conferinţă NU se percepe taxă de participare.

Conferinţa Naţională „George Vâlsan”Geography4Students@Cluj

Va fi organizată în perioada 12-13 mai 2017 în Cluj-Napoca la Universitatea Babeș-Bolyai,
Facultatea de Geografie, str. Clinicilor, nr. 5-7.

Contact:
Adresa mail: students4cluj@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/conferintageorgevalsan/

Tematici:
- Poluarea şi protecţia mediului;
- Riscuri naturale;
- Schimbări climatice şi efectul lor asupra proceselor şi fenomenelor naturale;
- Gospodărirea resurselor naturale;
- Reţeaua siturilor NATURA 2000 şi protecţia biodiversităţii în România;
- Sisteme Informaţionale Geografice;
- Evaluarea sustenabilității sistemelor antropice;
- Evaluarea atractivităţii resurselor turistcie şi valorificarea funcţională a potenţialului turistic;
- Turismul (de nişă) şi dezvoltarea locală durabilă;
- Utilizarea tehnicilor GIS în analize integrate de turism;
- Planificare Teritorială;
- Dezvoltare Regională;
- Identitate Teritorială.

Înregistrare:
Conferinţa se adreseazǎ studenţilor din ciclurile licenţǎ şi master.

Mod de înscriere:
Formularul online de înscriere: https://goo.gl/forms/O3A2N0nkowm4P6uo1

Date importante:
Înscrierile se vor face până la data de 20.04.2017.
Lucrările științifice se vor trimite la adresa de mail students4cluj@gmail.com, până la data
de 20.04.2017.
Mailul cu lucrarea științifică trebuie să conțină următoarele date:
- numele autorului şi al co-autorilor (dacă este cazul);
- numele coordonatorului științific;
- informaţii de contact (adresă de mail şi număr de telefon);
- an de studiu, specializare, facultate, universitate (și al co-autorilor);
- titlul lucrării;
- rezumatul lucrării (între 200 şi 300 cuvinte).

Taxă de participare:

NU se percepe taxă de participare

Publicare:
Toate lucrările vor fi publicate în volumul conferinței (format digital).

Organizatori:
Facultatea de Geografie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Asociația EGEA Cluj-Napoca
Consiliul Studenților Facultății de Geografie

