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• "Excelent , "Foarte bme , "Bme , "Sahsfăcator , "Nesahsfăcator
S-a încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare.
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Comisia de doctorat numită prin Decizia rectorului nr. 852/1.10.2014 a
dezbătut în şedinţa publică de la Şcoala Doctorală de Medicină Veterinară teza de
doctorat a candidatei MICLEAN MIRELA-ILEANA intitulată: "METODE DE
DETERMINARE LA NIVEL DE NANOSCALĂ A UNOR DISRUPTORI
ENDOCRINI ÎN FACTORI DE MEDIU ŞI FLUIDE ANIMALE.

Susţinerea publică a tezei de doctorat a avut loc cu respectarea tuturor
prevederilor legale din domeniu, iar la srarşitul şedinţei doctorandei fiindu-i
adresate un număr de G întrebări la care aceasta a răspuns cu competenţă. De
asemenea, din auditoriu au fost exprimate G aprecieri favorabile asupra tezei
prezentate.
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COgfefe titlul de DOCTOR în domeniul MEDICINĂ VETERINARĂ, pe baza
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