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PARTENERI: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

PROGRAMUL PRELIMINAR: 

 08 Aprilie 2016, ora 930 – deschiderea conferinţei, 

comunicări, ceremonia de premiere 

 08 Aprilie 2016, ora 2030 – GeoFEST : Festivalul studenţilor 

geografi 

COMITETUL  DE  ORGANIZARE:     COORDONATORI: 
 

Drd. DIANA SOFIA GRAUR     Conf. univ.dr. MARCEL MÎNDRESCU  

Mrd. GEORGIANA ELENA BUTA                         Lect. univ. dr. IONUȚ CRISTEA 

Prof. Mrd. MIHAI AFLOARI 
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Lucrările conferinţei se vor desfăşura în  

Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, Aula Corpul E. 

http://atlas.usv.ro/www/geografie/fotografii/catedra_geografie/album/Poze%20cladire%20facult

ate/index.html 

 

Festivalul muzical - GeoFEST se va desfăşura în Escu Pub, strada Zamcei. 

Intrarea este liberă ! 
 

Participanții externi pot servi masa la restaurantul Universității 

Ștefan cel Mare din Suceava (http://www.restaurant.usv.ro/) și se pot 

caza în condiții foarte bune la căminele studențești, în Campusul 

Universitar USV 

 

 

PUBLICAREA LUCRĂRILOR CONFERINŢEI: 

 
Autorii care doresc să publice lucrările acceptate / prezentate la conferinţă pot 

trimite articolele ştiinţifice comitetului de organizare care le va redirecţiona către 

comitetul de evaluare al 

Revistei de geografie GEOCONCEPT (în limba română) 

http://www.atlas.usv.ro/geoconcept/revista.php 

 

Articolele pot fi trimise în acelaşi timp cu înscrierea la simpozion. 

 

Prin completarea formularului de mai jos sunteţi de acord că rezultatele 

prezentate de dvs. reprezintă un studiu ştiinţific propriu. Se admit doar 

prezentări orale. 

NU se percepe taxă de participare. 

 

 

PRIMA  CIRCULARĂ 

http://atlas.usv.ro/www/geografie/fotografii/catedra_geografie/album/Poze%20cladire%20facultate/index.html
http://atlas.usv.ro/www/geografie/fotografii/catedra_geografie/album/Poze%20cladire%20facultate/index.html
http://www.restaurant.usv.ro/
http://www.atlas.usv.ro/geoconcept/revista.php
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FORMULAR  DE  ÎNSCRIERE 
 

Autorul/autorii (prenume, nume): 

 

 

Coordonator științific (dacă este cazul): 

 

Universitatea: 

Facultatea: 

Departamentul: 

Anul de studiu: 

Specializarea: 

E-mail: 

 

Titlul comunicǎrii:  

 

Rezumatul lucrării (opțional) 

 

PARTICIPARE LA APLICAȚIE: 

 
Pe data de 9 aprilie va fi organizată aplicația geografică pe masivul Rarău, 

cazarea va fi asigurată la Stația Meteorologică în limita locurilor disponibile. Pentru 

persoanele care nu susţin lucrări la conferinţă dar care doresc să participe în 

aplicaţie, preţul cazării este de 25 RON ( transportul nu este inclus) 

 

Vă rugăm să specificați dacă doriți să participați la aplicație.  

 

  DA   

  NU  

 

Vǎ rugǎm sǎ trimiteţi titlul lucrării şi autorul/autorii pânǎ la data de  

25 Martie 2016 pe adresa de e-mail:  

dianasophiagraur@yahoo.com sau 

bt_geo@yahoo.com 

mailto:dianasophiagraur@yahoo.com

