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organizează
al 9-lea Simpozion Internaţional de Agricultură

“AGROSYM 2018”
care va avea loc în zona muntelui Jahorina (în apropiere de Sarajevo),
în perioada 4-7 octombrie 2018
Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul simpozionului:

www.agrosym.rs.ba

AGROSYM
Jahorina, 4-7 octombrie 2018, Bosnia şi Herţegovina

Al IX-lea Simpozion Internaţional de Agricultură "AGROSYM 2018"
Despre Simpozionul Internaţional de Agricultură „AGROSYM“
AGROSYM este, de nouă ani, o platformă anuală pentru discuții științiﬁce internaționale privind
agricultura, industria alimentară, dezvoltarea rurală, mediul și silvicultura. AGROSYM reprezintă o bună
oportunitate pentru schimbul de idei, pentru consolidarea rețelelor academice existente și crearea
unora noi, precum și pentru facilitarea dialogului între mediul academic, instituțiile publice, sectorul
privat și organizațiile societății civile cu privire la tendințele globale și regionale recente în sectorul
agroalimentar. Rezultatele multidisciplinare prezentate în timpul AGROSYM vor contribui la diseminarea
cunoștințelor și a bunelor practici către toți actorii din lanțul agroalimentar (fermieri, consultanţi,
cercetători, politicieni), precum și către publicul larg cu privire la importanța ştiinţelor agricole şi
alimentare, care reprezintă una dintre cele mai importante componente ale multor strategii naționale
de cercetare. Cea de-a 8-a ediție a Simpozionului Internațional de Agricultură "AGROSYM 2017" a avut
o contribuție importantă la practicarea agriculturii în diferite zone. În timpul celor patru zile ale
simpozionului (5-8 octombrie 2017), peste 1300 de lucrări au fost prezentate celor peste 1200 de
participanți, reprezentând 85 de țări ale lumii (lista țărilor participante este disponibilă aici).
AGROSYM 2018 va avea următoarele arii tematice:
Cultura plantelor
Protecţia plantelor şi siguranţă alimentară
Agricultură ecologică
Protecţia mediului şi managementul resurselor naturale
Creşterea animalelor
Dezvoltare rurală şi agroeconomie
Silvicultură şi agrosilvicultură

Limba oficială a simpozionului:
Limba oficială a simpozionului va fi engleza.
Date importante:
Înregistrare și transmiterea rezumatelor:
Notificarea acceptării rezumatelor:
Transmiterea lucrărilor:
Notificarea acceptării lucrărilor:
Programul detaliat:
AGROSYM 2018:

20 aprilie 2018
30 aprilie 2018
10 iunie 2018
10 iulie 2018
10 septembrie 2018
4-7 octombrie 2018

Locul de desfășurare a simpozionului
Simpozionul va avea loc la hotelul Termag **** în zona muntelui Jahorina, în apropiere de Sarajevo.
Cazarea:
Participanții AGROSYM sunt sfătuiți să-şi rezerve cazarea numai la hotelurile listate pe site-ul AGROSYM
(link) pentru că sunt oferite servicii gratuite de transfer și tarife speciale pentru participanții la
simpozion.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul simpozionului:

www.agrosym.rs.ba
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Taxa de înregistrare:
Taxa de înregistrare:

Înainte de 30 iunie 2018

După 30 iunie 2018

Standard

90 Euro

100 Euro

Student*

60 Euro

70 Euro

Persoană însoţitoare

60 Euro

70 Euro

*Studenții trebuie să trimită prin e-mail o copie a carnetului de student valid sau a unui document echivalent.

Taxa de înregistrare include:
 Acces nelimitat la toate secţiunile simpozionului
 Pachet de materiale (inclusiv certificat de participare)
 Băuturi răcoritoare și gustări
 Plimbare cu telecabina pe munte
 Concert de muzică (folclor tradițional)
 Petrecere la cina festivă
 Acces la expoziția de artizanat local și produse specifice și tradiționale
 Excursie în timpul simpozionului (orașul vechi Andricgrad și atracții turistice din apropiere)
 Serviciu de transfer: aeroportul internațional din Sarajevo - hotel - aeroportul internațional din
Sarajevo
Instrucțiunile de plată sunt disponibile pe site-ul oficial al simpozionului.
*Taxa de înregistrare nu include excursia post-conferință în zona veche a orașului Sarajevo. Prețul
acestei excursii este de 20 de euro de persoană.
Alte informații:
Celelalte informații relevante (ca de exemplu, comitetele onorifice, științifice și de organizare, informații
practice, instrucțiunile pentru redactarea rezumatelor și a lucrărilor, galeria foto, arhiva AGROSYM, cum
se ajunge la locul de desfășurare a simpozionului din diferite direcții etc.) sunt furnizate pe site-ul oficial
al simpozionului.
Program preliminar:
4 octombrie 2018
Înregistrare
Ceremonia de deschidere
Cocktail de bun venit
Prezentări în plen
Concert de muzică
(folclor tradițional)
 Petrecere la cină






5 octombrie 2018

7 octombrie 2018

6 octombrie 2018

 Înregistrare
 Excursie
 Prezentări pe secțiuni  Cină
 Plimbare cu telecabina  Seară de divertisment

pe munte
 Pauză de masă
 Prezentări pe secțiuni
 Cină festivă







Prezentări pe secțiuni
Discuții finale și concluzii
Prânz
Plecare
Excursie post-conferință

Detaliile excursiei (orașul vechi Andricgrad și atracțiile turistice din apropiere) sunt disponibile la: link
Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul simpozionului:

www.agrosym.rs.ba
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Contact
Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să-l contactați pe Dr. Sinisa Berjan,
secretarul simpozionului:
Telefon/Fax: + 387 57 490 401; Mobil: + 387 65 987 097
Email: agrosym2018@gmail.com
Universitatea din Sarajevo de Est, Facultatea de Agricultură, Bosnia și Herțegovina
sau
Dr. Noureddin Driouech
Coordonator al Rețelei Alumni MAIB (FTN)
Telefon: + 39 080 46 06 203
Email: infoftn@iamb.it
CIHEAM-Institutul Agronomic Mediteranean din Bari (Italia)
Instrucțiunile de redactare a rezumatelor sunt disponibile la: link
Rezumatul nu trebuie să depășească 250 de cuvinte.
Rezumatele trebuie înregistrate online la: link
Data limită pentru trimiterea rezumatelor este 20 aprilie 2018.
Instrucțiunile de redactare a lucrărilor sunt disponibile la: link
Lucrările trebuie redactate în limba engleză. Lucrările nu trebuie să depășească 6 pagini.
Lucrările trebuie trimise la următoarea adresă de email: agrosym2018@gmail.com
Lucrările evaluate pozitiv vor fi publicate în volumul de lucrări al simpozionului (AGROSYM Proceedings),
dacă este plătită taxa de participare. Data limită de trimitere a lucrărilor este 10 iunie 2018.
Indexarea și arhivarea „AGROSYM“ Proceedings în baza de date CABI:
Lucrările AGROSYM sunt indexate și arhivate (printre altele) în CAB abstracts și CABI Full-Text Repository
(www.cabi.org); lider mondial de baze de date în agricultură, științele plantelor și animalelor, resurse
naturale și economie rurală.
Lucrări selectate vor fi publicate (gratuit) în:
 AGROFOR International Journal (www.agrofor.rs.ba), Vol. 3/3, ISSN 2490-3434 (Print); ISSN 2490-

3442 (Online), în noiembrie 2018.
 International Journal „Agriculture and Forestry“ (www.agricultforest.ac.me), Vol. 64/4, ISSN (Print):

0554-5579, (Online): 1800-9492, în decembrie 2018.
 EcoPersia (ecopersia.modares.ac.ir), Vol 6/4, ISSN 2322-2700 (Print); ISSN 2538-2152 (Online).
 şi alte jurnale selectate.
Premierea lucrărilor excelente
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.
Sponsorizare: tarifele de prezentare a companiilor, organizațiilor și instituțiilor sunt disponibile la: link
Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul simpozionului:

www.agrosym.rs.ba

