
 

 

A XV-a ediţie a Simpozionului Ştiinţific Studenţesc, la USAMV Cluj

Asociaţia Studenţilor Facultăţii de Agricultură Cluj

ai celorlalte patru facultăţi din cadrul 

Cluj-Napoca (USAMV CN), organizează

Simpozionul Ştiinţific Studenţesc

Simpozionul Ştiinţific Studenţesc 

menit să crească vizibilitatea activit

ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor,

ţară.  

În acest an, la cele 15 secţiuni tematice ale Simpozionului, au fost în

lucrări ştiinţifice şi de cercetare, care vor fi prezentate în cadrul lucrărilor în plen şi vor 

participanţilor să facă schimb de idei pe baza 

mai recente progrese ale activităţii de cercetare ştiinţifică a participanţilor 

cercetările viitoare privind domeniile 

Cea de a XV-a ediţie a Simpozionul

cercetare incluse în secţiunile manifestării

nivel studenţesc, cât şi la nivel didactic, cu des

Partenerii celei de a XV-a ediţii a 

şi USAMV CN. 

Evenimentul va avea loc la USAMV CN, Calea Mănă

obţine de pe site-ul http://sites.usamvcluj.ro/comstudenti/

Simpozionului Ştiinţific Studeţesc, dl Valentin Boicu: 

0749868497. 
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a ediţie a Simpozionului Ştiinţific Studenţesc, la USAMV Cluj

 

de Agricultură Cluj-Napoca, împreună cu studenţ

lte patru facultăţi din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din 

organizează în data de 26 aprilie 2017, începând cu ora 9:00, 

esc, ajuns la cea de-a XV-a ediţie. 

Ştiinţific Studenţesc a devenit o manifestare de tradiţie din cadrul 

activităţii de cercetare, precum şi interesul pentru 

şi masteranzilor, din USAMV CN şi din celelalte universităţi de profil din 

În acest an, la cele 15 secţiuni tematice ale Simpozionului, au fost înscrise un număr de 410 

i de cercetare, care vor fi prezentate în cadrul lucrărilor în plen şi vor 

să facă schimb de idei pe baza rezultatelor cercetărilor realizate

ale activităţii de cercetare ştiinţifică a participanţilor 

cercetările viitoare privind domeniile de interes în care aceştia vor activa.  

Simpozionului ştiinţific studenţesc vizează dezvoltarea direcţiilor de 

cercetare incluse în secţiunile manifestării şi atingerea unor noi nivele de cunoaştere, atât la 

nivel studenţesc, cât şi la nivel didactic, cu deschidere spre noi direcţii de cercetare.

a ediţii a Simpozionului Ştiinţific Studenţesc sunt 

va avea loc la USAMV CN, Calea Mănăștur nr 3-5, iar mai multe informaţ

http://sites.usamvcluj.ro/comstudenti/, sau de la responsabilul

esc, dl Valentin Boicu: e-mail boicu.valentinpaul@gmail.com
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a ediţie a Simpozionului Ştiinţific Studenţesc, la USAMV Cluj-Napoca 

studenţii reprezentanţi 

i Medicină Veterinară din 

începând cu ora 9:00, 

manifestare de tradiţie din cadrul USAMV CN, 

i interesul pentru cercetarea 

şi din celelalte universităţi de profil din 

scrise un număr de 410 

i de cercetare, care vor fi prezentate în cadrul lucrărilor în plen şi vor permite 

cercetărilor realizate, să ilustreze cele 

ale activităţii de cercetare ştiinţifică a participanţilor şi să stimuleze 

 

ştiinţific studenţesc vizează dezvoltarea direcţiilor de 

atingerea unor noi nivele de cunoaştere, atât la 

chidere spre noi direcţii de cercetare. 

sunt Primăria Cluj-Napoca 

, iar mai multe informaţii se pot 

la responsabilul PR al 

boicu.valentinpaul@gmail.com, tel 


