GeoPreVi Student 2016
La Facultatea de Geodezie din cadrul Universității Tehnice de Construcții
București s-a desfășurat, în data de 20 mai 2016, simpozionul științific studențesc
„GeoPrevi Student”.
Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Geodezie în colaborare cu
A.S.C.B. (Asociația Studenților la Construcții din București) și cu sprijinul sponsorilor:
 APEX TEAM INTERNATIONAL S.R.L.;
 SC VITAMIN AQUA S.R.L.;
 SC SMART ELECTRO-DISTRIBUTION S.R.L.;
 Sc Ro Image SRL.
La eveniment au participat un număr de aprox. 110 persoane - studenți și
cadre didactice.
Instituțiile care și-au trimis reprezentanți la acest simpozion, au fost:
 Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași;
 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca;
 Departamentul de Limbi Străine și Comunicare din cadrul Universității Tehnice
de Construcții București.
Simpozionul a debutat cu alocuțiunile de deschidere prezentate de: ș.l.dr.ing.
Doina VASILCA – Președintele Comitetului de Organizare, prof.univ.dr.ing.
Gheorghe BADEA– Decanul Facultății de Geodezie (U.T.C.B.), prof.univ.dr.ing. Radu
VĂCĂREANU – Rectorul Universității Tehnice de Construcții București, studenta
Cristina Elena ILIE– reprezentant A.S.C.B. și prof.univ.dr.ing. Dumitru ONOSE –
Director al Departamentului de Topografie și Cadastru.
Prima secțiune de lucrări a simpozionului a fost moderată de către
conf.univ.dr.ing. Constantin Chirilă, asist.univ.drd.ing. Daniela Răboj și studenta
Andreea Mădălina Geman. Cea de-a doua și a treia secțiune au fost moderate de
către ș.l.dr.ing. Aurel Negrilă, asist.univ.dr.ing. Mihaela Gheorghe și studentul Marian
Jenaru. În fiecare secțiune au fost prezentate câte 14 lucrări științifice.
După prezentarea articolelor și posterelor s-au votat cele mai bune lucrări.
Cele mai multe dintre voturile participanților s-au îndreptat către următoarele articole:
Premiul I: ”Utilizarea tehnologiilor satelitare în agricultura de precizie” Băcescu M., Jenaru M., Stoica L.
Premiul II: ”Comparație între deformațiile produse în diverse proiecții
cartografice” - Drăgănescu L., Grigore G., Rădoi R.
Premiul III: ”Proiecția Cahill-Keyes” - Petruși-Roșianu I., Radu B.Ș.
și postere:
Premiul I: ”Hărți pentru jocuri” Stănică M., Vulpe L.C., Burghelea M.F.
Premiul II: ”GIS aplications in urban planning for Nasiriyah City” - Hanoon S.
Premiul III: ”UAV vs. stație totală” - Berchez A., Lăpușneanu E. -

Pentru ambele secțiuni, premiile au constat în carduri cadou Decathlon, după
cum urmează:
 Premiul I: 400 lei
 Premiul II: 300 lei
 Premiul III: 200 lei
Un plus de interactivitate adus simpozionului a fost organizarea tombolei, la
care au avut șanse de câștig toți studenții prezenți în sală, având taxa de participare
achitată. Premiile pentru tombolă au fost câștigate de următorii studenți:
Câștigători – 5 bilete la film:
 Tudose Gabriel
 Burghelea Marius
 Cira Calimanut
 Ilie Alexandra
 Cernat Bogdan
Câștigători – 4 tablete SAMUS:
 Vasilescu Nicolae
 Radu Cristina
 Manu Sebastian
 Mamulaș Elena

Câștigători – 5 acumulatori
externi:
 Drăgănescu Laura
 Badea Simina
 Ilie Elena Cristina
 Olteanu Mihaela
 Hanoon Sadeq
Câștigători – 3 imprimante:
 Lupoiu Petruța
 Stoica Loredana
 Margu Larisa

Pentru devotamentul și sprijinul acordat în organizarea simpozionului, au fost
premiați studenții:
 Stoica Loredana (invitație la film)
 Băcescu Mihaela (invitație la film)
 Ilie Elena Cristina (invitație la film)
 Jenaru Marian (invitație la film)
 Geman Andreea Mădălina (invitație la film și tableta SAMUS)
 Acsinte Andra (tableta SAMUS)
Participanții la simpozion au completat chestionarele de feedback, din care am
desprins următoarele concluzii:
-

organizarea a fost apreciată ca fiind foarte bună;
se dorește ca pe viitor să existe o mai mare interactivitate cu publicul în
timpul prezentărilor;
se sugerează ca modalitatea de jurizare a articolelor și posterelor să fie
schimbată.

Sintetizând, putem spune că la acest simpozion ne-am implicat cu toţii într-un
eveniment ştiinţific eficient, care dorim să devină un reper pentru colaborarea
fructuoasă, pe termen lung, atât între universități, cât și cu alte instituţii publice.

