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Premii pentru lucrări științifice la USAMV Iași

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
(USAMV) vă invită vineri, 20 aprilie 2018, de la ora 9.00, în Aula Magna „Haralamb Vasiliu” la
deschiderea festivă a Simpozionului Științific Național Studențesc, manifestare cu tradiție la care participă
peste 100 de studenți din România și Republica Moldova, din toate ciclurile de învățământ, cu peste 80 de
lucrări științifice. Simpozionul din acest an se desfășoară pe cinci secțiuni: Agricultură, Horticultură,
Zootehnie, Medicină Veterinară și Școli Doctorale.
Pentru secțiunea Agricultură au fost înscrise 20 de lucrări științifice, la Horticultură sunt 24, la
Zootehnie 18, la secțiunea Medicină Veterinară sunt înscrise 13 lucrări științifice studențești, iar la secțiunea
Școli Doctorale s-au înscris 8 lucrări.
Subiectele abordate și dezvoltate în studiile acestora sunt de noutate pe fiecare domeniu de
specialitate, iar dintre acestea amintim: „Considerații privind dezvoltarea și utilizarea principalelor specii
de plante medicinale și aromatice din zona Turkmenistanului”, „Studii privind evaluarea riscului asupra
sănătății umane generat de prezența unor pesticide în salată”, „Utilizarea unor metode enzimatice în analiza
calității igienice a laptelui de vacă comercializat în stare proaspătă în municipiul Iași”, „Rezecția capului
femural ca tratament chirurgical al displaziei șoldului la câini”, „Aspecte clinice în afecțiunile cardiace la
pisică. Studiu retrospectiv 2014-2018”.
USAMV Iași va acorda câte patru premii pentru fiecare din cele cinci secțiuni, iar cele mai bune
lucrări 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 peste 5000 lei.
Masa și cazarea participanților din celelalte Centre Universitare vor fi asigurate de către USAMV
Iași, prin fonduri alocate pentru eveniment.
Partenerii Simpozionului din acest an sunt: Liga Studenților Agronomi și Veterinari, Asociația
Studenților Veterinari, 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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