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

REGULAMENT
pentru desfăşurarea Simpozionului Ştiinţific Studenţesc din U.S.A.M.V. Iaşi
Simpozionul Ştiinţific Studenţesc este o manifestare de tradiţie în cadrul Universităţii de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, desfăşurându-se în primăvara fiecărui
an.
Scopul Simpozionului este de a crea cadrul pentru prezentarea şi dezbaterea lucrărilor ce conţin
rezultate ştiinţifice şi tehnice obţinute de către studenţii participanţi pe parcursul pregătirii profesionale,
precum şi de a facilita colaborarea ştiinţifică între participanţi.
Simpozionul Ştiinţific Studenţesc este organizat de către:
 Prorectoratul cu activitatea de cercetare ştiinţifică, inovare, dezvoltare tehnologică şi relaţii
internaţionale;
 Prorectoratul pentru activităţi sociale şi studenţeşti şi relaţii cu alumni;
 Departamentul de cercetare, inovare şi transfer tehnologic;
 Liga studenţilor din U.S.A.M.V. Iaşi.
În cadrul Simpozionului pot participa studenţi înscrişi la formele licenţă, master şi doctorat, în
cadrul a cinci secţiuni:
 secţiunea „Agricultură” pentru studenţii la licenţă şi master;
 secţiunea „Horticultură”, pentru studenţii la licenţă şi master;
 secţiunea „Zootehnie”, pentru studenţii la licenţă şi master;
 secţiunea „Medicină Veterinară”, pentru studenţii la licenţă şi master;
 secţiunea „Şcoli doctorale”, pentru studenţii şcolilor doctorale „Ştiinţe inginereşti” şi
„Ştiinţe medicale”.
Înregistrarea unui participant ca prim autor se poate face la o singură secţiune din cele cinci
posibile, în funcţie de tematica abordată. Înregistrarea se face pe baza completării „Fişei de participare”
(Anexa I).
În cadrul Simpozionului se acordă premii pentru fiecare secţiune (premiul I, premiul II, premiul
III şi menţiune). Valoarea în bani a premiilor este stabilită conform reglementărilor legale în vigoare ale
U.S.A.M.V. Iaşi.
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Rezumatele lucrărilor sunt publicate într-o broşură de rezumate.
Dintre lucrările premiate, cele care îndeplinesc condiţiile necesare vor fi selectate spre a fi
publicate in extenso în volumele de lucrări ştiinţifice ale facultăţilor respective.
Evaluarea lucrărilor se face de către comisiile stabilite pentru fiecare secţiune. Fiecare comisie este
formată din câtre trei membri şi un secretar; Liga Studenţilor va fi reprezentată de câte un membru în fiecare
comisie de evaluare.

Evaluarea lucrărilor se face pe baza următoarelor criterii:


conţinut ştiinţific;



metodologia cercetării;



calitatea prezentării;



aplicabilitate.
Fiecare criteriu este evaluat cu note de la 1 la 10.
Persoane de contact:


director D.C.I.T.T., prof. dr. ROŞCA Radu (0232/407561; rrosca@uaiasi.ro);



secretar D.C.I.T.T., biolog dr. LUPU Ancuţa (0232/407396; dep_cercetare@uaiasi.ro).
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Anexa I

FIŞA DE PARTICIPARE
Vă rugăm să completaţi şi să trimiteţi această fişă până pe data de ......................
AUTORII:
Nume şi prenume .........................................................................................................
Facultatea şi anul de studii............................................................................................
INDRUMATOR ŞTIINŢIFIC:
Titlul ştiinţific .................... Nume şi prenume ..........................................................
Facultatea .....................................................................................................................
Disciplina .....................................................................................................................
Acordul cadrului didactic îndrumător...........................................................................
DATE DE CONTACT (ale primului autori):
telefon .............................e-mail ................................................
TITLUL LUCRĂRII (în limba română) ......................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
TITLUL LUCRĂRII (în limba engleză) ......................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
REZUMAT (în limba română, 10 - 15 rânduri)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
SECŢIUNEA ............................................................................
MOD DE PREZENTARE
 oral: videoproiector / retroproiector / diapozitive
 poster
 SOLICIT CAZARE ŞI MASĂ
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