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Viaţă studenţească

Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti,
pe teme de Silvicultură şi Protecţia Mediului. Brașov,
20-21 mai 2016
C. Coșofret, C. Giosanu, R.-F. Denuț

A doua Sesiune Națională de Comunicări Științifice Studențești a avut loc
în perioada 20-21 mai 2016, în calitate
de gazdă fiind Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din cadrul
Universității Transilvania din Brașov.
Cei 21 de studenți participanți la
această sesiune au reprezentat mai
multe universități din țară care au în
componență facultăți de profil: Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava (Facultatea de Silvicultură),
Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” Sesiunea Științifică
(Foto: G. Isaia)
din Arad (Facultatea de Științe Economice, Inginerie și Informatică) și gazței, marcat printr-o cină festivă, a reprezentat o
dele, Universitatea Transilvania din Braşov bună oportunitate de deformalizarea relațiilor
(Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Fores- student profesor.
tiere).
Conferința a fost deschisă de decanul Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere Brașov, prof. dr.
ing. Alexandru Lucian Curtu, moderatori fiind șef lucrări dr. ing. Gabriela Isaia (Universitatea Transilvania
Brașov) și șef lucrări dr. ing. Mihai
Leonard Duduman (Universitatea
Ștefan cel Mare Suceava). Tematica
lucrărilor susținute a fost una diversă,
incluzând subiecte din entomologie,
vânătoare, exploatare, teledetecție și
cadastru, produse nelemnoase sau cer(Foto: M.L Duduman)
tificare forestieră. Sfârșitul conferin- Excursie tematică
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A doua zi a sesiunii a fost rezervată excursiei tematice organizată de șef lucrări dr. ing.
Gabriela Isaia, fiind prezentat modul de control al populațiilor de insecte prin amplasarea
diferi- telor modele de capcane tip Cluj în
suprafețele afectate de atacuri. La excursie a
participat și o delegație de studenți Erasmus
din Ecuador care au fost interesați de efectele
atacurilor de insecte asupra arboretelor, aceștia
fiind însoțiți de domnul prodecan prof. dr. ing.
Stelian Alexandru Borz.
Pentru studenții silvicultori participanți, cea
de-a doua Sesiune Națională de Comunicări
Științifice Studentești a constituit un bun prilej
de punere în practică a abilităților de comunicare, de argumentare a rezultatelor propriilor
cercetări sau de exersare a spiritului analitic.
În plus, studenții au avut oportunitatea de a cunoaște alți studenți de la facultățile de profil,
purtând de-a lungul sesiunii numeroase discuții
constructive și generând idei asupra pădurilor
și a silviculturii în România.
Un câștig important cu care au rămas cei
care au participat la această sesiune îl constituie interesul pentru cercetarea științifică, unul
care din păcate astăzi nu mai există ca odinioară la inginerii silvici, aspect confirmat și
de un contemporan cu o bogată experiență de
viață: „Regimul comunist a desăvârșit transformarea inginerului silvic în funcționar de
birou, descărcându-l de activitatea tehnică și
de responsabilitatea materială. După căderea
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comunismului această practică a devenit tradiție, înrăutățită prin decăderea morală.” (Petre
Bradosche, Evoluția gestiunii pădurii și învățământului forestier, Editura AGIR, București,
2015, pp. 157).
Abstract. The national conference of students in fo-

restry. Brașov, 20-21 may 2016

The second session of national conference was held in
the 20-21 May 2016 at Faculty of Silviculture and Forest Engineering from Transilvania University of Brasov. To this session took part 21 students from Transilvania University of Brasov, Western University “Vasile
Goldis” from Arad and “Stefan cel Mare” University
of Suceava.
The topics presentations were varied from entomology, hunting, forest harvesting, GIS techniques to
NWFP and forest certification. The presentations were
scheduled in the first day and in the second day was organized the thematic field trip. The topic of the field trip
was the mitigation of bark beetle attacks from Brasov
surroundings by installing pheromonal traps.
The role of the conference was to help students to
improve their communications abilities, to create a web
between forestry students from different universities
and to prepare a new generation of forest researchers.
We are looking forward to participate to the third conference from 2017 which will be held in Suceava.
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În fața corpului S al Facultății de Silvicultură și Exploatări
Forestiere, Brașov
(Foto: M.L Duduman)
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