„Ministerul Educaţiei Naţionale
„UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
„ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI
“University of Applied Life Sciences and Environment”

USAMV Iași, gazda concursului național Agronomiada 2018
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
găzduiește, în contextul Centenarului Marii Uniri, în perioada 9-12 mai 2018, cea de-a XXX-a ediție a
concursului profesional-științific şi sportiv național AGRONOMIADA 2018. Deschiderea festivă a
concursului va avea loc joi, 10 mai 2018, începând cu ora 09:30, în Aula Magna „Haralamb Vasiliu”.
Competiția din acest an a primit recent Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta, Custodele
Coroanei române și a Alteței Sale Regale Principele Radu al României. Concursul se adresează
studenților agronomi din țară și pentru această ediție, la USAMV Iași, vor participa peste 300 de studenți
din Universitățile de profil din România și din Republica Moldova.
Studenții vor concura la numeroase discipline din cadrul specializărilor: agronomie (botanică,
fitotehnie, agrotehnică), horticultură (entomologie, pomicultură, design peisager), zootehnie (tehnologia
creșterii păsărilor, nutriție animală), ingineria produselor alimentare (biochimie alimentară, tehnologia
cărnii și a produselor din carne, microbiologie aplicată) medicină veterinară (semiologie, anatomie
patologică), ingineria mediului (poluarea apei și solului), inginerie și management în agricultură și
dezvoltare rurală (managementul proiectelor, managementul resurselor umane în alimentație publică și
agroturism), inginerie geodezică (teledicție și GIS). De asemenea, vor fi şi trei secțiuni sportive: fotbal
băieți, volei mixt și tenis de masă mixt.
Vor fi acordate următoarele premii: premiul I (360 lei), premiul II (285 lei) , premiul III (210 lei)
și câte o mențiune (180 lei), pe fiecare probă profesională și sportivă și totodată fiecare student va primi
diplomă de participare, toate fiind susținute din fonduri proprii, dar și alte premii de la sponsori.
La ediția AGRONOMIADA 2017, care a avut loc la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară din București, 39 de studenți ai USAMV Iași s-au întors cu premii şi mențiuni.
Partenerii acestei ediții sunt: Primăria Municipiului Iași, Biomin România, Cotnari SA, Alcedo
SA, Nuprid Agro Brăila, Sirio Organic, Restaurant Elysium, SCDVV Iași, Agricola Tg. Frumos, Apcovin
Focșani, GVA Marcom SRL, Semtop Consult.
Programul
complet
al
concursului
se
poate
consulta:
http://www.uaiasi.ro/ro/files/agronomiada/2018/Program-Agronomiada-2018.pdf
Dorim succes tuturor studenţilor participanți!
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