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PREZENTAREA
CERCULUI ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC
„SIMION MEHEDINŢI”

Cercul Ştiinţific sudenţesc „Simion Mehedinţi” a luat fiinţă în anul 2003 prin
iniţiativa dl prof.univ.dr. Vasile S. Cucu. Acesta constituie o modalitate fundamentală de
aprofundare a cunoştinţelor geografice.
Studenţii au posibilitatea de a prezenta cercetările individuale atât din literatura
geografică cât şi din observaţiile din teren, existând astfel un schimb de idei, de propuneri
pentru problemele care se ridică la studiile de cabinet sau teren asupra spaţiului.
Acest cerc îşi propune formarea şi antrenarea unui număr important de studenţi în
abordarea numeroaselor probleme ale teritoriului ţării noastre cât şi din afara graniţelor
româneşti.
Problematica vastă a cadrului natural şi în mod deosebit raportul dintre aşezări
(rurale şi urbane) şi mediul înconjurător precum şi potenţialul natural şi antropic fac
adesea obiectul preocupărilor studenţeşti în cadrul Cercului Ştiinţific Simion Mehedinţi.
De la primele şedinţe ale cercului s-a evidenţiat o preocupare a membrilor pentru
opera lui Simion Mehedinţi spre studiul spaţiului rural, ştiind că Simion Mehedinţi a fost
un susţinător al învăţământului rural, un înflăcărat susţinător al tradiţionalului (al tradiţiei
româneşti), un patriot desăvârşit.
Satul românesc prin însuşi procesul istoric de formare s-a diferenţiat puternic din
punct de vedere al organizării teritoriale, gradului de concentrare sau de dispersare a
locuinţelor, al fizionomiei, al confortului său în general, fără a pierde din unitatea
elementelor comune.
Satul a avut şi are un rol de seamă în afirmarea tipurilor de peisaje geografice pe
teritoriul ţării noastre.

Satul a contribuit din plin la îmbogăţirea continuă a tradiţiilor şi patrimoniului
civilizaţiei noastre.
Populaţia satelor româneşti moşteneşte o bogată cultură materială şi spirituală
acumulată de-a lungul secolelor.
Preocupări asupra satului românesc au evidenţiat geografi ca: Vintilă Mihăilescu,
N.Al Rădulescu, N. Popp, Tiberiu Moraru, Victor Tufescu, I. Şandru, V. Cucu, ş.a.
Această problematică a satului a dus la organizarea, de către Cercul Ştiinţific
studenţesc „Simion Mehedinţi”, unui Simpozion Naţional cu tema „Geografia satului
natal”, organizat în mai 2004, 2008, 2014.
Manifestarea a fost organizată în colaborare cu o serie de licee (Liceul „Matei
Basarab” din Râmnicu Vâlcea, Liceul Teoretic „I.C.Visarion” Titu şi Liceul Teoretic „N.
Cartojanu” din Giurgiu).
Au fost prezenţi atât studenţi cât şi cadre didactice de la alte universităţi din ţară
(Universitatea Bucureşti, Universitatea „Valahia”, Universitatea „Dunărea de Jos”, etc).
Comitetul de organizare al simpozionului a fost alcătuit din prof.univ.dr. Vasile
Cucu (preşedinte de onoare), student Andrei Cristea (preşedintele cercului), cadre
didactice ale

Secţiei de Geografie din Universitatea Hyperion precum şi membrii

cercului.
Simpozionul se desfăşoară după o tematică preliminară pusă la dispoziţie de
coordonatorii Cercului Ştiinţific încă de la lansarea invitaţiilor. Printre acestea: 1.
Caracterele geografice dominante specifice satului (comunei) respective alese de
participant; 2. Inventarierea surselor de poluare a spaţiului satului respectiv; 3 Asigurarea
dezvoltării durabile a satului.
De asemenea o parte din lucrările Cercului Ştiinţific au fost publicate în volumele
Analelor Universităţii Hyperion.
Deasemenea o activitate în cadrul cercului l-a constituit vizita la Muzeul Satului
(2005- 2014), Muzeul Ţăranului Român cât şi itinerariile independente sau în grup în
Culoarul Rucăr-Bran, Munţii Piatra Craiului, Munţii Leaota, Munţii Bucegi, pe Văile
Ialomiţei şi Prahova.
Aceste activităţi au fost valorificate prin susţinerea unor bogate comunicări şi
prezentări de diapozitive, prezentări power point, etc.
În continuare studenţii sunt antrenaţi într-o serie de activităţi ştiinţifice şi de teren.
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