„Ministerul Educaţiei Naţionale
„UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLEŞI MEDICINĂVETERINARĂ
„ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI
“University of Applied Life Sciences and Environment”

USAMV Iași premiază studenții talentați

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
(USAMV) vă invită vineri, 07 aprilie 2017, de la ora 9.00, în Aula Magna „Haralamb Vasiliu” să
participați la deschiderea festivă a Simpozionului Ştiinţific Național Studenţesc, manifestare la care
participă peste 130 de studenţi din România și Republica Moldova din toate ciclurile de învăţământ cu
peste 90 de lucrări ştiinţifice.Simpozionul din acest an se desfășoară pe cinci secțiuni: Agricultură,
Horticultură, Zootehnie, Medicină Veterinară și Școli Doctorale.
La secțiunea Agricultură au fost înscrise 32 de lucrări științifice, la Horticultură sunt 22, la
Zootehnie 20, la secțiunea Medicină Veterinară sunt înscrise 10 lucrări științifice studențești, iar la
secțiunea Școli Doctorale s-au înscris 16 lucrări.
Subiectele tratate în studiile acestora sunt de actualitate, iar dintre acestea amintim:„Unele
particularități ale solurilor din zona semideșertică a Turkmenistanului”, „Cercetări privind germinarea
semințelor de revent în diferite substraturi”, „Contribuții la cunoașterea calității unor produse lactate
acide”, „Terapia chirurgicală a fracturilor cu fixatori externi la câine”, „Importanța dimensiunii atriului
stâng la cardiomiopatia hipertrofică felina”.
USAMV Iași va acorda câte patru premii pentru fiecare din cele cinci secțiuni, iar cele mai bune
lucări vor fi publicate în revistele USAMV Iași. Vor fi premiate lucrările științifice care se vor evidenția
prin originalitate, calitatea cercetărilor și modul de prezentare. Valoarea totală a premiilor ce vor
recompensa eforturile studenților participanți este de 5175 lei.
Masa și cazarea participanților din celelalte Centre Universitare vor fi suportate de către USAMV
Iași prin fonduri finanțate de Ministerul Educației Naționale.
Partenerii Simpozionului din acest an sunt: Universitatea de Științe Agricole și Medicină
Veterinară din Cluj-Napoca, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele
Mihai I al României” Timișoara, Universitatea din Craiova –Facultatea de Agronomie și Facultatea de
Horticultură și Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
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