
Săptămâna Universităţii
de Ştiinţe Agricole şi Medicină

Veterinară a Banatului
„Regele Mihai I al României”

din Timişoara

26 mai –1 iunie 2014, Timişoara, România

În perioada 26.05 - 01.06.2014, Universitatea
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului „Regele Mihai I al României” din Timi-
şoara, îşi deschide din nou porţile cu ocazia ediţiei
a 2-a a „ Săptămânii Universităţii” , prilej cu care
conducerea universităţii vă invită să participaţi la
seria de manifestări ştiinţifice, academice, expozi-
ţii agricole şi demonstraţii practice, după următo-
rul program:

PROGRAM:
26, 27.05.2014 – Zilele porţilor deschise ale uni-

versităţii;
28.05.2014 – Workshopuri, Seminarii;
29, 30.05.2014 – Conferinţe ştiinţifice în plen şi

pe secţiuni;
30.05.2014 - Târg de job-uri;
30.05 - 01.06.2014 – Expoziția “BanatAgralim

2014”.

Taxă participare: 300 lei (150 lei pentru persoana
însoțitoare)

Taxă participare studenți: 150 lei

Limba conferinţei: engleză.

SECŢIUNI:
Secţiunea 1 - Agricultură - Simpozion internaţional
“T rends  in  the European Agr i cu l tu re
Development” (http://usab-tm.ro/USAMVBT-
Evenimente_ro_2.html)

Secţiunea 2 - Horticultură şi Silvicultură - Simpozion
internaţional: “Biodiversitatea, fundament al dezvoltării
durabile în horticultură și silvicultură” (http://
www.usab-tm.ro/USAMVBT_Simpozion-sti intific-
international-FHS-_ro_1527.html)

Secţiunea 3 - Medicină Veterinară - Sesiune ştiinţifică
anuală: “Actualităţi în creşterea şi patologia  animale-
lor” (http://www.usab-tm.ro/USAMVBT_Simpozion-
FMV,---mai-_ro_1320.html)

Secţiunea 4 - Management Agricol - Simpozion ştiinţific
internaţional: “Managementul dezvoltării rurale durabi-
le” (http://usab-tm.ro/USAMVBT_Manifestari -
stiintifice_ro_969.html)

Secţiunea 5 - Ingineria Alimentară - “Conferinţa Inter-
naţională de Chimie Alimentară,  Inginerie şi  Tehnolo-
gie” (http://usab-tm.ro/USAMVBT_Manifestari-
S t i i n t i f i ce_ro_852.html ) ,  (www. journa l -o f -
agroalimentary.ro)

Secţiunea 6 - Zootehnie şi Biotehnologii - Simpozion
Științific Internațional “Bioingineria Resurselor Animaliere
2014” (http://usab-tm.ro/USAMVBT_Simpozion-
_ro_1243.html)

DATE IMPORTANTE:
01.03.2014 - Înregistrare on-line şi trimiterea rezuma-

telor;
20.03.2014 - Trimiterea lucrărilor
21.03.2014 - 15.04.2014 - Recenzarea lucrărilor
23.04.2014 - 06.05.2014 - Plata taxei de participare

CONTACT:
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI

„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI”
DIN TIMIŞOARA

Calea Aradului, nr. 119, 300645
Tel: 0256 277 009; Fax: 0256 200 296

www.usab-tm.ro


