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Viaţă studenţească

A VI-a ediție a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești, pe teme de Silvicultură și Protecția Mediului, online,
28 mai 2021
I.M. Dragomir, I.M. Știrbu

În pofida vicisitudinilor datorate pandemiei
de COVID-19, Facultățile de Silvicultură din
Brașov și Suceava au organizat și în acest an
Sesiunea Națională de Comunicări Științifice
Ștudențești, reușind să îi aducă împreună pe
studenții cu preocupări științifice în domeniul
silvic și de mediu.
Neputând vorbi în condițiile date de o instituție gazdă precum s-a obișnuit în anii anteriori, se remarcă totuși eforturile organizatorice
deosebite desfășurate în scopul asigurării bunului mers al acestei sesiuni, eforturi dublate
de necesitatea susținerii în mediul virtual de
data aceasta.
În deschiderea evenimentului au luat cuvântul atât coordonatorii sesiunii științifice: conf.
dr. ing Mihai-Leonard Duduman și șef.lucr. dr.
ing Gabriela Isaia, precum și decanii Facultăților de Silvicultură din Suceava și Brașov;
Șef. lucr. dr. ing Ciprian Palaghianu și prof.
dr. ing Alexandru Lucian Curtu. Ulterior cuvântului de deschidere, sesiunea s-a desfășurat
urmând programul prestabilit, respectiv 4 prezentări ale studenților participanți împărțite în
5 părți, fiecare parte fiind urmată de o sesiune
de întrebări/sugestii din partea cadrelor didactice precum și al celorlalți participanți.
În cadrul sesiunii naționale au fost abordate
teme din cele mai diverse. Subiectele tratate
au acoperit arii curriculare precum Economie
forestieră, Entomologie, Botanică și Fitosociologie, Silvicultură, Dendrometrie și Auxolo-

gie forestieră, Ecoturism, Management cinegetic, Xilologie și produse forestiere conexe,
Dendroclimatologie precum și Managementul
exploatărilor forestiere, demonstând astfel diversitatea preocupărilor studenților aspiranți la
desăvârșirea pregătirii silvice individuale.
În această ediție a fost prezentat un număr
de 24 de lucrări; 10 de către studenții Facultății
din Brașov, 12 din partea studenților Facultății
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de Silvicultură din Suceava și 2 lucrări venind
din partea Facultății de Protecția Mediului,
Oradea.
Cu titlu de noutate față de sesiunile anterioare, evidențiem participarea studenților străini,
prezenți în România prin intermediul mobilităților de studiu internaționale, afiliați Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din
Brașov, care au participat cu un număr de 3
lucrări prezentate în Limba engleză.
După cum s-a putut remarca, sesiunea a stat
sub semnul atipicului, fiind desfășurată online
sub formă de videoconferință și transmisă în
direct sau sub formă de postare pe platformele
de socializare de către facultățile participante. Reiterând ideile expuse în cursul sesiunii,
aceasta a avut un rol benefic nu numai pentru
studenții participanți ci și pentru corpul didactic prezent și alte persoane interesate, demonstrând beneficiile care pot fi aduse prin învățământul sau manifestările științifico-culturale
din mediul virtual.
Nu în ultimul rând, aceasta a fost și un prilej al studenților participanți de a-și îmbunătăți
capacitatea de comunicare, sinteză, de a-și face
o analiză critică a propriilor lucrări pe baza
observațiilor/sugestiilor oferite de cadrele didactice participante precum și de către ceilalți
participanți ai sesiunii; de a se autoevalua, de
a-și îmbunătăți lucrările de finalizare a studiilor de licență sau de masterat pentru susținerea
ulterioară, de a spera la o carieră în producție
sau cercetare și de a schimba impresii și opinii.
A fost întâi de toate un exercițiu personal de
curaj.
Subliniind importanța formării profesionale
și necesitatea îmbunătățirii continue a precep-
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telor domeniului silvic, Asociația Forestierilor
din România (ASFOR) a oferit sprijin în acest
sens, premiind 3 studenți participanți.
Ca un corolar la afirmațiile prezentate, putem susține cu certitudine că participarea de
anul acesta nu a fost doar una conjuncturală ci
a fost în esență produsul finit al viitorilor ingineri, cu predilecție axați pe latura științifică,
care și-au deschis atât mințile cât și sufletele în
scopul propășirii științei și progresului.
Abstract. The 6th National Student’s Conference in Forestry
and Environmental Protection. Online edition, May 28, 2021.

The 6th National Student՝s Conference in Forestry
and Environmental Protection was held on May 28,
2021, using an online format. A total of 24 students
participated this year from three Romanian universities (”Transilvania” University of Brașov; ”Ștefan cel
Mare” University of Suceava and Oradea University).
The topics of the presentations were diverse and
dealt with various research aspects of Silviculture, Entomology, Forest mensuration, Wildlife management,
Forest economy, Botany, Dendroclimatology, and other forestry-related disciplines. The presentations were
scheduled and held online in a videoconference that
was live-streamed on a social media platform.
The session had multiple roles, such as helping the
participants to improve their communication skills,
disseminating their research results, creating a communication web between students coming from different
universities, and encouraging them to be involved in
forestry research.
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