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REGULAMENT  

pentru desfăşurarea  

SIMPOZIONULUI ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC din U.S.V. Iaşi 

 

Simpozionul Ştiinţific Studenţesc este o manifestare cu tradiţie în cadrul Universităţii pentru 

Ştiinţele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi.  Și în acest an, din cauza pandemiei COVID19, 

simpozionul se va desfășura online pe platforma  ZOOM, pe 18 Noiembrie 2021. 

 

Scopul Simpozionului este de a crea cadrul pentru prezentarea şi dezbaterea lucrărilor ce conţin 

rezultate ştiinţifice obţinute de către studenţi 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 şi relaţiile internaţionale; 

 Prorectoratul pentru activităţi sociale; 

 Departamentul de cercetare; 

 Liga studenţilor din U.S.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 „Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare ”, 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). 

 

Rezumatele lucrărilor se transmit în limba română, iar studenții străini pot transmite și în 

limba engleză. 
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Înscrierea la Simpozionul Ştiinţific Studenţesc din U.S.V. Iaşi se va face în perioada 08-12 

Noiembrie 2021, prin transmiterea fişei de participare completată în format electronic editabil la 

prodecanul facultății unde se înscrie lucrarea, respectiv: 

 

 pentru Facultatea de Agricultură – Prodecan,  conf. dr. univ. Florin Daniel LIPŞA,  

e-mail:  flipsa@uaiasi.ro 

 pentru Facultatea de Horticultură – Prodecan, conf. dr. univ. Elena Liliana CHELARIU   

e-mail:  julia@uaiasi.ro 

 pentru Facultatea de  I. R. A. A. – Prodecan, prof. dr. univ. Constantin PASCAL    

e-mail:  pascalc@uaiasi.ro 

 pentru Facultatea de Medicină Veterinară – Prodecan, Şef lucr. dr. univ. Dragoş Constantin 

ANIŢĂ 

e-mail:  danita@uaiasi.ro 

 

În cadrul Simpozionului se acordă premii pentru fiecare secţiune (premiul I, premiul II, premiul 

III şi menţiune). Valoarea premiilor se stabileşte conform regulamentelor în vigoare. 

Numărul categoriilor de premii (premiul I, premiul II, premiul III şi menţiune) va fi în funcție de 

numărul de lucrări prezentate în cadrul secţiunii: 

 peste 20 lucrări prezentate - se acordă toate categoriile (premiul I, premiul II, premiul III şi 

menţiune); 

 între 10-20 lucrări prezentate - se acordă 3 categorii de premii (premiul I, premiul II, 

premiul III); 

 sub 10 lucrări prezentate - se acordă două categorii de premii (premiul I, premiul II). 

Rezumatele lucrărilor vor fi publicate într-o broşură de rezumate. 

Lucrările premiate vor putea 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 câte 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. 

 

 

 


