UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
PITE
FACULTATEA DE ȘTIINȚE,
EDUCAȚIE
ȚIE FIZICĂ
FIZIC
ȘII INFORMATICĂ

INVITAŢIE
la
MANIFESTAREA CONCURS
ZIUA MICROBIOLOGIEI
12 aprilie 2019
201

Avem plăcerea de a vă invita la Manifestarea concurs ZIUA
MICROBIOLOGIEI, ediția a cincea, organizată pentru
studenții specializărilor Biologie, Ecologia și protecția
mediului, Horticultură, Biologie medicală, Monitorizarea și
protecția mediului, precum și pentru elevii din
preuniversitar, de către Departamentul de Științe ale naturii
din Facultatea de Științe, Educație fizică și Informatică a
Universității din Pitești, în colaborare cu:
• Centrul de cercetări pentru protecția naturii,
• Asociația Română de Pteridologie,
• Direcția de sănătate publică Argeș,
• Spitalul Județean de Urgență Argeș,
• Spitalul de pediatrie Pitești,
• Centrul Medical Sanovital,
• Muntenia Hospital Pitești.
Manifestarea va avea loc în data de 12 aprilie 2019,
începând cu ora 10.00 la sediul Facultății de Științe, Educație
fizică și Informatică din Pitești, Str. Tg. din Vale nr. 1.
Vă rugăm să confirmați prezența dumneavoastră până la
data de 5 aprilie 2019 la adresa de e-mail:
ionica.deliu@upit.ro.
Vă așteptăm cu drag,
Organizator
Lect. univ. dr. Ionica Deliu

TEMATICA MANIFESTĂRII
 Agenți patogeni cu virulență ridicată, cu
impact major asupra sănătății oamenilor,
animalelor și plantelor
 Microorganisme din medii naturale
 Microorganisme cu importanță biotehnologică
Concursul va avea o secțiune pentru studenți/masteranzi, in
care lucrările vor fi sub formă de prezentări PowerPoint și una
pentru elevi, cu lucrări prezentate sub formă de poster.
Lucrările vor fi premiate separat pentru cele două secțiuni,
fiind apreciate de specialiști în Microbiologie.
Prezentările PowerPoint vor avea maxim 25 slide-uri, vor
cuprinde obligatoriu titlul lucrării, autorul (autorii), conținutul
lucrării, bibliografia utilizată.
Posterele cu dimensiunea de 70/100cm (format portrait) vor
cuprinde titlul lucrării, autorul (autorii) și cadrul didactic
îndrumător (menționând liceul de proveniență), conținutul
lucrării în mod succint, inclusiv cu imagini, precum și
bibliografia utilizată.
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