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Tutor

Facultatea de Agricultură
1.
Prof.dr. Pîrșan Paul
2.

Prof.dr. Pop Georgeta

3.

Prof.dr. Sala Florin

4.

Prof.dr. Samfira Ionel

5.

Prof.dr. Tabără Valeriu

6.

Prof.dr. Cojocariu Luminița

Facultatea de Horticultură și Silvicultură
7.
Prof.dr. Madoșă Emilian

Facultatea de Management Agricol
8.
Prof.dr. Mateoc-Sîrb Nicoleta

9.

Prof.dr. Petroman Ioan

Facultatea de Medicină Veterinară
10.
Prof.dr. Cristina Romeo
11.

Prof.dr. Dărăbuș Gheorghe

Temă

Efectul stimulării electromagnetice asupra plantelor de porumb și
floarea soarelui și a creșterii rezistenței lor la stress hidric
Influența topoclimatelor din Câmpia de Vest și a unor verigi
tehnologice asupra conținutului de micotoxine din producția de
cereale
Metode de investigare imagistică și GIS în managementul
terenurilor și a covorului vegetal
Studii privind izolarea și caracterizarea tulpinilor de fungi
arbuscular micorizali din zone cu soluri saline din Banat în
vederea obținerii de inoculi cu rol de protecție împotriva stresului
osmotic la plante cultivate
Impactul fertilizării asupra producției și calității la Triticum
Durum
Sisteme agro-silvo-pastorale în Munții Banatului
Cercetări privind variabilitatea genetică și acumularea de metale
grele la genul Tilia în spații verzi urbane
Studiul privind importanța perdelelor de protecție în dezvoltarea
durabilă a comunităților rurale și creșterea calității vieții
locuitorilor din zonele rurale
Cercetări privind influența sistemului de întreținere și a sezonului
fătării asupra performanțelor de reproducție la scroafe
Bioanaliza impactului poluanților animați și / sau neanimați
asupra sănătății omului și animalelor
Supravegherea emergenței și reemergenței unor boli transmise de
vectori la carnivore în vestul României

Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare
12.
Prof.dr. Trașcă Teodor-Ioan
Cercetări privind asigurarea securității alimentare prin
producerea și caracterizarea de paste făinoase cu valoare
nutrițională ridicată
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