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Analiza activităţii extracurriculare a studenţilor
anul universitar 2016-2017
Ca în fiecare an universitar, activităţile extracurriculare desfăşurate de studenţii din
Universitatea Ecologică din Bucureşti au fost numeroase.
Acestea au un rol important în completarea formării personalităţii studentului
asigurată de educaţia formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii
acestuia.
Se impune, ca în acest an universitar 2016-2017, să subliniem o activitate deosebită
de important atât pe plan naţional cât şi internaţional - Alaska Expedition 2017.
Expediţia a urmărit investigarea mediului sub-arctic din Alaska ca o comparaţie cu
mediul din Antarctica, cu măsurători, observaţii şi prelevări de probe de la latitudini similare
(60˚Lat N / 60˚ Lat S), în vederea realizării unor studii comparative ale datelor obţinute, în
special asupra unor indicatori de schimbări climatice, perioada 15 iulie – 15 august 2017.
Studiul propus reprezintă parte a Planului Strategic pentru cercetare al Universităţii
Ecologice din Bucureşti şi al Comisiei Naţionale pentru Cercetări Antarctice din Academia
Română - aria tematică 4: Ştiinţa de Frontieră: Antarctica – analog terestru pentru spaţiul
cosmic.
Participantă la acest proiect este studenta Giorgiana Sascău, Facultatea de Ecologie şi
protecţia mediului (Anexa 1).
O tradiţie a Universităţii Ecologice din Bucureşti este, încă din primul an de înfiinţare, de
a organiza, la nivelul fiecărei facultăţi, sesiuni de comunicări ştiinţifice ale studenţilor şi
masteranzilor. Menţionăm, pentru anul universitar 2016-2017, următoarele:
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-

Drept, ştiinţă şi cultură, Ediţia a II-a, 24 noiembrie 2016, Facultatea de Drept şi
Știinţe Administrative;

-

Conferinţa Internaţională EUB-2017, Communication in the XXI Century. Online
Communicaton: Social Bost or Involution?, Facultatea de Știinţele Comunicării, 4
aprilie 2017;

-

Sesiunea Știinţifică a Studenţilor din Facultatea de Știinţe Economice cu tema
Economia dezvoltării durabile, UEB, 4 aprilie 2017;

-

Sesiunea Știinţifică a Studenţilor din Facultatea de Psihologie cu tema ECO-PSY
2017, UEB, 5 aprilie 2017;

-

Rolul dreptului în dezvoltarea societăţii, Ediţia a III-a, Facultatea de Drept şi
Ştiinţe Administrative, Universitatea Ecologică din Bucureşti, 6 aprilie 2017;

-

Sesiunea Știinţifică a Studenţilor din Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport cu tema
Actualităţi şi perspective în domeniul motricităţii umane, 6 aprilie 2017;

-

Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti „Zilele Cercetării
Ştiinţifice Studenţeşti” din Universitatea „Constantin Brâncuşi”, 6-8 aprilie 2017,
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

-

Ecologismul: doctrina politică şi juridică a secolului XXI, Facultatea de Drept şi
Ştiinţe Administrative, Universitatea Ecologică din Bucureşti, 7 aprilie 2017;

-

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice – Sesiunea de comunicări
ştiinţifice studenţeşti organizată de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din
cadrul Universităţii din Piteşti, mai 2017.
 Participări ale studenţilor şi masteranzilor la alte conferinţe, dezbateri,
prelegeri, seminarii, mese rotunde

-

Conferinţa Regională - Societatea Europeană a Reciclării – Managementul
Deşeurilor & Autorizaţiile de Mediu - organizată de Asociaţia Planeta Verde şi
Asociaţia Română de Mediu, în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Protecţia
Mediului şi Universitatea Ecologică din Bucureşti, 23 martie 2017;

-

Prezentare investigaţie criminalistică, Facultatea de Drept şi Știinţe Administrative,
UEB, 4 aprilie 2017;

-

Conferinţa de informare - Fii şi tu parte a schimbării! Trăieşte Experienţa Erasmus,
5 aprilie 2017;

-

UEB în cultura şi ştiinţa românească , acad. Constantin Bălăceanu Stolnici, UEB, 3
aprilie 2017
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-

Conceptul nZEB pentru o dezvoltare durabilă a fondului de clădiri, INCD URBANINCERC, dr. ing. Horia Petran, UEB, 3 aprilie 2017

-

Priză inovativă de apă ce protejează râurile, conf. univ. dr. Lucian Mândrea, UEB, 3
aprilie 2017

-

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Bucureşti-Ilfov (2016-2030), membru
fondator al Asociaţiei Române pentru SMART CITY şi MOBILITATE, dr. ing. Sorin
Lenuş Negrea, UEB, 3 aprilie 2017

-

Importanţa culturii antreprenoriale pentru protecţia mediului, lect. univ. dr. Dorin
Pop, UEB, 5 aprilie 2017

-

Principii de educaţie financiară, consultant financiar Ionuţ Gărgăre (OVB
Consulting), 6 aprilie 2017;

-

Conferinţa - Eficienţa Energetică între obligativitate şi oportunitate – organizată cu
prilejul semnării Acordului de colaborare între Asociaţia Română pentru Smart City şi
Mobilitate şi Universitatea Ecologică din Bucureşti, 29 aprilie 2017;

-

Seminarul – Evaluarea adecvată – legislaţie, reglementări, metodologie de elaborare
– organizată de Asociaţia Română de Mediu, în parteneriat cu Ministerul Mediului şi
Universitatea Ecologică din Bucureşti, 28 iunie 2017.

-

Masa rotundă – Rolul NATO în actualul context internaţional, organizată în cadrul
programului de studii universitare de master Dreptul informaţiilor şi al securităţii
private, 27 octombrie 2017;

-

Dezbatere pe probleme de securitate in Europa, Parlamentul României, oct. 2016;

-

Comunicare in mediul diplomatic, dezbatere la sediul Fundaţiei N. Titulescu,
noiembrie 2016;
 Activităţi ale cercului ştiinţific studenţesc – ECOIND, coordonator,

lect.univ.dr. ing. Marosy Zoltán István
- Activitatea de Educaţie şi „Outreach” în cadrul CNCA - Simpozion cu tema:
„Cunoaşte şi protejează Antarctica !”; Universitatea Ecologică din Bucureşti - 08.12.2016.
Prezentarea activităţii CNCA (Comisia Naţională de Cercetări Antarctice) şi diseminarea
studiilor în cadrul Programului de activităţi dedicate Zilei Internaţionale a Antarcticii.
Beneficiari, stud. an III şi IV din Facultatea de Inginerie managerială şi a mediului.
- Proiect realizat cu ajutorul HOFIGAL SA, denumit NATURA AȘA (Armonie,
Sănătate, Artă) se derulează în fiecare an la Grădina Botanică “Dimitrie Brândză“ Bucureşti,
programul ecologic cu tema: „Să ştii mai multe, să fii mai bun!“ – 15 aprilie 2017.
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- Proiect realizat cu Asociaţia profesională de construcţii de tip Zero Energy
Activitatea de prezentare şi diseminare a informaţiilor la Casa „Solaris” din zona
Bucureşti – 27 aprilie 2017. Beneficiari, stud. an IV din Facultatea de Inginerie managerială
şi a mediului.
 Activităţi culturale şi sportive
- Lansări de carte: Cercul Militar Naţional - noiembrie 2016; Salonul Internaţional de
carte POLEMOS, octombrie 2016;
- Conferinţa NON OMNIS MORIAR, prof.univ.dr. Carmen Bulzan, UEB, 16
decembrie 2017 (Anexa 2);
- Lansare de carte, Amintiri din copilărie şi din tinereţe, Miguel de Unanuno în
traducere de Carmen Bulzan, UEB, 16 decembrie 2017.
Cele două acţiuni de mai sus se înscriu în Proiectul cultural de ecologie umană,
intitulat: CULTURA ȘI CALITATEA VIEȚII, proiect iniţiat de doamna prof. univ. dr. Carmen
Bulzan, în care un număr însemnat de studenţi din UEB a fost antrenat în cadrul lui şi au fost
organizate lunar: ciclu de conferinte sustinute de doamna profesor si de invitati; - prezentari
power point, filme; prezentari si lansari de carte - de autor si traduceri; momente omagiale
(ex. Miguel de Unamuno la 80 de ani de la moarte); momente artistice de muzica (chitara,
flaut) si poezie (organizate in UEB şi în afară, ex. 15 ianuarie la mormantul lui Eminescu, 26
mai în Grădina Botanică, 27 mai la Bookfest etc).
Imagini şi comentarii de la fiecare acţiune au fost postate pe site şi au aparut chiar şi în
presa straină (Spania).
- Lansare volum Viaţa la superlativ, autor lector univ. dr. Cornel Pavel Darvasan.
Invitat Marian Bargau, directorul Editurii Neverland, UEB, 4 aprilie 2017:
- Crosul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Parc Izvor, Bucureşti, 5 aprilie 2017.
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 Activităţi de promovare a ofertei educaţionale a Universităţii Ecologice
din Bucureşti
-

Activitate de promovare a Facultăţii de Știinţele Comunicării şi universităţii în mediul

online. Participarea studenţilor facultăţii la emisiunile postului online A7tv, aprilie 2017;
-

Concurs cu participarea liceenilor şi a studenţilor Facultăţii de Știinţe Economice şi

Facultăţii de Ecologie şi Protecţia Mediului: "Vreau să fiu antreprenor!", 6 aprilie 2017;
-

„Ziua Porţilor Deschise”- Primirea elevilor din clasele a XI-a şi a XII-a în campusul

Casa Ecologiei, pentru prezentarea

ofertei educaţionale şi de cercetare ştiinţifică a

facultăţilor din universitate, UEB, 7 aprilie 2017;
-

Ziua Pamântului, UEB, 22 aprilie 2017;

-

Viaţa e verde,

Parcul Tineretului, septembrie 2017. Festivalul a marcat „Ziua

Mondială a Ozonului” - 16 septembrie şi „Săptămâna Mobilităţii Europene” – 16-22
septembrie, ce au loc în aceeaşi perioadă şi prefigurează Ziua Internaţională a Păcii,
Ziua Mondială a Turismului şi alte manifestări comunitare;
-

Vizite în licee cu materiale promoţionale.
 Alte activităţi

-

„Ziua Porţilor Deschise” organizată de Consiliul Superior al Magistraturii, 25
octombrie 2016;

-

Activitate plantare arbori organizată de Facultatea de Ecologie şi Protecţia Mediului,
localitatea Moara Vlăsiei, 5 aprilie 2017;

-

Vizite instituţionale de documentare, întâlniri cu oameni de cultură, scriitori,
jurnalişti, schimb de experienţă: Biblioteca Academiei Romane (bianual), Facultatea
de Ştiinţele comunicării;

-

Colaborarea cu asociaţii de profil (ex. Asociaţia Eurisc - colectiv interdisciplinar de
cercetare privind libertatea presei)- colaborare permanentă, Facultatea de Ştiinţele
comunicării.

Prezentul Raport se bazează pe raportările primite de la fiecare facultate.
COMISIA SENATULUI PENTRU PROBLEME STUDENŢEŞTI
Raportul a fost prezentat în şedinţa de senat din data de 27 septembrie 2017
PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU
5

