
Comunicat post event USAMV Cluj-Napoca

Asocia -Napoca, împreună cu studenai celorlalte patru facultăţi din cadrul UniversităCluj-Napoca (USAMV CN), au organizat în data de 26 aprilie 2017, cea de-a XV-a edi aSimpozionul , proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca .În acest an, la cele 15 secţiuni tematice ale Simpozionului, au fost înscrise un număr de 410lucrări ale studenţilor şi masteranzilor din USAMV CN şi din celelalteuniversităţi de profil din ţară, care au fost prezentate în cadrul lucrărilor în plen şi au permisparticipanţilor să facă schimb de idei pe baza rezultatelor cercetărilor realizate, să ilustreze celemai recente progrese ale activităţii de cercetare ştiinţifică a participanţilor şi să stimulezecercetările viitoare privind domeniile de interes în care aceştia vor activa.Organizatorii şi partenerii simpozionului au răsplătit cele mai bune lucrări ştiinţifice, acordândun număr de 125 premii, constând în diplome, cărţi şi bani.Simpozionul a contribuit la misiunea universităţii de a creşte capacitatea decercetare a studenţilor şi de a facilita accesul la comunităţi de excelenţă în cercetare.Partenerii evenimentului au fost: GAL Napoca Porolissum, GAL leader Cluj, GAL Bistri -Năsăud,DLG intermarketing, CHR – Hansen, Royal Canin, SC Halieutica SRL, Asociaţia de Mediu,Vânătoare şi Pescuit PROMEDIU, Agribusiness Jobs, Absolvire de la A la Z, Salt & Pepper, AndreiPăcurar photography, Daisler Print Hause și Omnipass.Federa organiza Uniunea Studen din România, FederaTinerilor din Cluj, Consor Organiza Studen , LSSV, ASMV, OSVA, OSBPZ, ASTA.Imagini despre eveniment, se pot accesa la adresa:https://www.facebook.com/pg/usamvcluj/photos/?tab=album&album_id=1633649529997353
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