


  
 
 
 

                                                                              
 
 
 
 
 

Sesiunea națională de comunicări științifice studențești 
pe teme de silvicultură și protecția mediului 

- Ediția I, Vatra-Dornei, 29-30 mai 2015 - 
 

 

Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, invită 

studenții cu preocupări științifice legate de silvicultură și de științele mediului să participe la 

Prima sesiune națională de comunicări științifice studențești pe teme de silvicultură și protecția 

mediului.  Evenimentul va avea loc la hotelul Universității ”Ștefan cel Mare”din Vatra Dornei , în 

perioada 29-30 mai 2015. 

Așteptăm propuneri de lucrări la adresa de e-mail mduduman@usv.ro până în 24 mai 

2015. Acestea vor fi redactate în limba română și trebuie să conțină numele și afilierea 

instituțională a autorului / autorilor, titlul și un rezumat (abstract) de 150-200 cuvinte, însoțit de 

3-5 cuvinte cheie. Domeniile din cadrul cărora se pot trimite propuneri sunt: silvicultură 

(silvicultură, ecologie forestieră, cinegetică, exploatări forestiere, cadastru forestier etc.), științele 

mediului (ecologie, protecția mediului, geografia mediului, ingineria mediului etc.). Candidații ale 

căror propuneri sunt acceptate vor fi notificați prin e-mail până la data de 26 mai 2015. 

Prezentările pentru lucrările științifice acceptate  vor fi elaborate în format PowerPoint 

(ppt), și vor avea o durată de maxim 12 minute. Cele mai bune lucrări științifice prezentate vor 

avea prioritate pentru a fi  analizate în vederea publicării în Revista ”Bucovina Forestieră” 

(www.bucovina-forestiera.ro).  

Nu se percep taxe de participare. 

Cazarea în hotelul USV se asigură începând cu după amiaza zilei de 28 mai 2015. 

Cheltuielile privind cazarea în Hotelul USV, prânzul și cina de vineri, precum și micul dejun de 

sâmbătă dimineață și cât și excursia sunt suportate de către organizatori. 

 

 

 

http://www.bucovina-forestiera.ro/


 

 

Programul sesiunii studențești: 

29 mai 2015 

8.30 – 9.00 Înregistrarea participanților la hotelul USV; 

9.00 – 9.30 Deschiderea oficială a sesiunii științifice; 

9.30 – 11.00 Prezentări științifice; 

11.00 – 11.30 Pauză de cafea; 

11.30 – 13.00 Prezentări științifice; 

13.00 – 14.00 Masa de prânz; 

14.00 – 15.30 Prezentări științifice; 

15.30 – 16.00 Pauză de cafea; 

16,00 – 17.00 Prezentări științifice; 

17.00 – 17.30 Seminar pe tema publicării unei lucrări științifice; 

17.30 – 18.00 Închiderea lucrărilor; 

19.00     Cină festivă. 

 

30 mai 2015 

9.00 – 15.00 Excursie tematică: Parcul Național Călimani (obiective vizate: rezervații 

forestiere, ecosisteme de limită, exemple de degradări ale mediului, acțiuni de reconstrucție 

ecologică, etc.). 

 

Vă aşteptăm! 
 

 

 

 

 Decan, 

                       Conf. dr. ing. Sergiu Andrei HORODNIC 
   
          Facultatea de Silvicultură 
          Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava - Romania 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


