UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Facultatea de Medicină Veterinară

INVITAŢIE
Avem plăcerea să vă invităm în data de 7 și 8
Mai 2015, la evenimentul știinţific:

Centrul de Cercetare pentru
pentru Ştiinţe Medicale
Veterinare, VETSCIENCE FMV – USH

″MEDICINA VETERINARĂ
PENTRU SĂNĂTATEA
SĂNĂTATEA
ANIMALELOR ȘI A
CONSUMATORILOR″
CONSUMATORILOR″

Locul manifestării
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
Strada Ion Ghica, Nr. 13, sector 3 Bucureşti
Sala Studio

a 16 - a Sesiune Știinţifică a cadrelor didactice
din Facultatea de Medicină Veterinară a
Universităţii Spiru Haret.

Parteneri media

Televiziunea TVH

Jurnalul Opinia naţional
na ională
ional

Evenimentul va reuni cadre didactice şi
cercetători din domeniul medicinei veterinare,
zootehnie, biotehnologiilor precum şi proaspeţi
absolvenţi, medici veterinari cu o bogată
experienţă și rezultate profesionale din sfera
apărării sănătăţii animalelor, igienei alimentelor
și a sănătăţii publice, asistenţă medicală
veterinară, farmacie şi marketing farmaceutic
veterinar, creșterii animalelor. Lucrările vor fi
publicate în Analele Universităţii Spiru Haret
seria Medicină Veterinară.
Cod de creditare: USHMVSES01-2015, conform
Hotărârii CMVRO 48/2014.
Decan,
Conf.univ.dr. Ioana Cristina Andronie

Lucrările vor fi trimise (rezumat,
(rezumat, extenso)
pe adresa de ee-mail:
ushmv_simpo@spiruharet.ro
Lector univ. dr. Mădălina
Mădălina Belous

ÎNSCRIEREA
ÎNSCRIEREA
PARTICIPANŢILOR

SECŢIUNILE
SECŢIUNILE
SIMPOZIONULUI
•
•

Morfologie normală şi patologică
Farmacologie, Microbiologie,
Imunologie
• Fiziologie, Etologie, Fiziopatologie
• Creşterea, nutriţia, igiena şi
bunăstarea animalelor
• Legislaţie şi deontologie veterinară
• Patologia animalelor (Chirurgie,
Parazitologie, Boli infecţioase, Medicală,
Reproducţie)
• Medicină legală veterinară
• Controlul produselor alimentare
• Studii de caz
• Varia

14 Martie 2015: comunicarea intenţiei de
participare prin completarea formularului și
trimiterea rezumatului în limba engleză la
adresa de email: ushmv_simpo@spiruharet.ro
23 Martie 2015:
2015: trimiterea lucrărilor în extenso
20 Aprilie 2015:
2015: finalizarea procesului de
evaluare a lucrărilor şi notificarea autorilor
asupra acceptării lucrărilor.

FORMULAR DE PARTICIPARE
Nume şi prenume ………………………………..
................................................................................
Instituţia …………………………......................

INSTRUCŢIUNI
INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI
Lucrările ştiinţifice vor fi redactate în limba
engleză
conform
următoarelor
cerinţe:
Microsoft Word, format „doc„ pagina A4
(21×29,7cm), margini 2cm sus, jos, dreapta,
stânga. Titlul lucrării TNR 12 (centrat, bold),
autorii TNR 11 (centrat, nume şi prenume
pentru doamne şi iniţială prenume şi nume
pentru domni), adresa autorilor TNR 11
(centrat), inclusiv adresa de e-mail.
Rezumatul să nu depășească 250 cuvinte, să fie
redactat în limba engleză şi însoţit de maxim 5
cuvinte cheie în ordinea alfabetică.
Textul lucrării redactat în TNR 12 va conţine:
Introducere, Materiale
Materiale şi metode, Rezultate şi
discuţii, Concluzii şi Bibliografie (în ordinea
alfabetică a autorilor, specificând titlul
publicaţiei, volumul, numărul, anul, pagina,
editura).

……………………………………………………
Adresa ..............
..............…………………………………
.............
................................................................................
Telefon/fax……………………………………….
Telefon/fax
Adresă de email ………………………………
Titlul lucrării……………………………………
lucrării
……………………………………………………
……………………………………………………
Autor/autori…………………………………….
Autor/autori
……………………………………………………
................................………………………………
................................
Secţiunea
Secţiunea simpozionului ................. …………....
..............................................................................

