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Call pentru depunerea de rezumate: Al IX-lea Simpozion Internaţional de Agricultură
„AGROSYM 2018“
Termen limită: 20 aprilie 2018
Jahorina, 4-7 octombrie 2018, Bosnia și Herțegovina

Universitatea din Sarajevo de Est, Facultatea de Agricultură (Bosnia și Herțegovina),
Universitatea din Belgrad, Facultatea de Agricultură (Serbia) și CIHEAM-Institutul Agronomic
Mediteranean din Bari (CIHEAM-IAMB, Italia), în colaborare cu 25 de instituții academice şi de
cercetare organizează al 9-lea Simpozion Internațional de Agricultură "AGROSYM 2018", care
va avea loc în zona muntelui Jahorina (în apropiere de Sarajevo), în perioada 47 octombrie
2018.

AGROSYM 2018 va avea următoarele arii tematice: (1) cultura plantelor; (2) protecţia plantelor şi
siguranţă alimentară; (3) agricultură ecologică; (4) protecţia mediului şi managementul resurselor
naturale; (5) creşterea animalelor; (6) dezvoltare rurală şi agroeconomie; (7) silvicultură şi
agrosilvicultură.
Cea de-a 9-a ediție a simpozionului va avea loc în magnificul Hotel Termag, situat în zona muntelui
Jahorina, în apropiere de Sarajevo. În anul 2017, în timpul celor 4 zile de desfăşurare a celei de-a 8a ediții a simpozionului AGROSYM (5-8 octombrie 2017) un număr de peste 1200 de participanți
din 85 de ţări au prezentate peste 1300 de lucrări.
Vă invităm să participaţi și să profitaţi de această oportunitatea pentru a prezenta lucrările dvs.
științifice nepublicate. Limba oficială a simpozionului este engleza. Termenul pentru înregistrare și
trimiterea rezumatelor este 20 aprilie 2018.
Comitetul științific al AGROSYM 2018 va acorda Premiul pentru Lucrare Excelentă pentru
prezentările orale și Premiul pentru Poster Excelent pentru prezentările sub formă de poster. De
asemenea, vor fi acordate certificat de participare şi cadou.
Vă rugăm să faceţi cunoscut acest call pentru depunerea de rezumate colegilor şi prietenilor dvs.
care ar putea fi interesați.
Site-ul oficial al simpozionului este: http://www.agrosym.rs.ba/index.php/en/

Contact
Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să contactați:
- Dr. Sinisa Berjan, email: agrosym2018@gmail.com, Universitatea din Sarajevo de Est, Facultatea
de Agricultură, Bosnia și Herțegovina
sau
- Dr. Noureddin Driouech, email: infoftn@iamb.it, CIHEAM-Institutul Agronomic Mediteranean
din Bari (Italia).

