SIMPOZIONUL NAŢIONAL AL STUDENŢILOR GEOGRAFI, EDIŢIA a XXV-a Facultatea de Geografie, 24-25
martie 2018
În perioada 24-25 martie 2018 s-a desfăşurat cea de-a XXV-a ediţie a Simpozionului Naţional al
Studenţilor Geografi. 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.
În cei 25 de ani de existenţă a Simpozionului, s-au perindat prin faţa auditoriului peste 1300 de
studenţi, din cele trei mari centre universitare (Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi), la care 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 XXV-a ediţie a Simpozionului Naţional al Studenţilor Geografi a fost susţinută din punct de
vedere organizatoric şi financiar de către Facultatea de Geografie (Universitatea din Bucureşti),
Institutul de Geografie al Academiei Române, Intergraph Computer Services, 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 47 de lucrări şi au participat peste 200 de studenţi,
masteranzi, doctoranzi, cercetători şi cadre didactice, reprezentând centrele universitare de
excelenţă în domeniul geografiei (Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța). Ceremonia de
deschidere s-a bucurat de prezenţa Prof. univ. emerit Maria Pătroescu, Președinte al Comitetului de
organizare, Prof.univ.dr. Laura Comănescu, decan al Facultății de Geografie, 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.
Mesajul doamnei prof.univ.dr. Sesiunea plenară care a urmat, susţinută de prof.univ.dr. ing. Vladimir
Rojanschi, a prezentat Provocările actuale în Știința mediului.
Pe parcursul Simpozionului au fost prezentate 47 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, 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 XXV-a ediţii
a Simpozionului Naţional al Studenţilor Geografi a avut loc duminică, 25 martie 2018.
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, 1 licenta Geomedia, 2 participări la Lumea geospațială și
1 participare la o instruire ERDAS, acordate celor mai bune si inovative lucrări bazate pe utilizarea
tehnicilor GIS.
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