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DRAGI STUDENȚI
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești este un eveniment
organizat în fiecare an de către Departamentul de Silvicultură și Inginerie
Forestieră din cadrul Facultății de Protecția Mediului în parteneriat cu
Universitatea din Oradea pentru a promova proiectele şi cercetările realizate
de studenți.
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești este deschisă tuturor
studenților înscriși la toate programele de licență ale Facultății de Protecția
Mediului din Oradea.
Cauți oportunitatea de a ieși în evidență ?
Dacă răspunsul la întrebarea de mai sus este „Da!” și dacă simți că vrei săți îmbogățești cunoștințele, dar și să-ți prezinți ideile, atunci te felicităm! Ai
ajuns exact în locul potrivit! Acest eveniment este dedicat doar vouă,
dragi studenți. Este pentru voi, pentru cei ce vor să-și valorifice calitățile.
Sesiunea de comunicări științifice studențești este creată pentru a te ajuta să
te familiarizezi cu redactarea unei cercetări sau crearea unui proiect,
dezvoltându-ți totodată şi spiritul competitiv și făcându-i pe cei mai timizi
să aibă încredere în forțele proprii. Este o oportunitate excelentă, în care
studentul poate colabora cu cadrele didactice, implicându-se în activitatea
extracuriculară. Fiecare participant va primi o diplomă. Stabilește subiectul
proiectului în vederea ariei tematice și fă-te remarcat!
Este o ocazie inedită în care sunt numai avantaje, așa că, înscrie-te cât
mai repede!
În cadrul sesiunii, vei avea posibilitatea de a prezenta o lucrare științifică
din domeniul protecției mediului, astfel încât rodul cercetării tale să fie cu
adevărat fructificat. Va fi pentru tine un training pentru licență. Te vom
învăța cum să realizezi şi să prezinți o lucrare științifică. Te vom încuraja
să prezinți în fața unei comisii rezultatele cercetărilor tale. Te vom ajuta în
dezvoltarea ta personală trezindu-ți abilitatea de vorbire în public!
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Înscrie-te acum și fă parte dintre studenții care ies din anonimat!
În urma participării, vei câștiga experiența de care ai nevoie pentru
proiectele viitoare şi te vei putea gândi cu succes la examenul de licență,
vei primi o diplomă de participare, iar lucrările științifice vor fi publicate în
cartea de abstracte a evenimentului.
Comitetul de organizare
Persoană de contact: marinelabodog@gmail.com

