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Anul universitar: 2015_2016
Prof. dr. ing. Ciolac Andrei
1. Poluarea industriala si efectele ei asupra sanatatii umane.
2. Modificari climatice globale – cauze si efecte.
Conf. dr. ing. Contoman Maria
1. Masuri pt. Prevenirea si combaterea eroziunii solului in S_E tarii.
2. Studiu privind utilizarea ingrasamintelor organice la culturile horticole.
3. Studiu privind influenta ingrasamintelor chimice si a pesticidelor asupra microflorei
solului.
Conf. dr. biolog Fetecau Maria
1. Rezervaţiile naturale din zona judetului.................;
2. Sursele de poluare organica a raului ......
Conf. dr. ing. Florea Luiza
1. Studiul fitobentosului unui ecosistem acvatic. Metode, importanta, rezultate. Studiu de caz;
2. Studiul zoobentosului unui ecosistem acvatic. Metode, importanta, rezultate.Studiu de caz;
3. Caracteristicile ecologice, socio-economice si administrative ale ariilor protejate. Studiu
de caz.
Conf. dr.ing. Grecu Iulia
1. Resursele de apă si valorificarea acestora din bazinul râului ……;
2. Resursele de apa din bazinul hidrografic … si starea lor de calitate.
Conf. dr.ing. Metaxa Isabelle
1. Evaluarea riscului de mediu a substantelor cu caracter biocid din diferite sisteme
ecologice;
2. Evaluarea riscului ecotoxicologic al diferitelor ecosisteme acvatice.
Conf.dr.ing Sfetcu Lorena
1. Studiu privind perceptia consumatorilor din mun. Galati asupra produselor ecologice;
2. Modele de tehnologii integrate pentru reducerea impactului de mediu.
Sef lucrari dr.ing.Docan Angelica
1. Aspecte privind managementul efluentilor din industria alimentara;
2. Aspecte privind monitoringul calitatii apei raului Siret la confluenta cu Dunarea.
Sef lucrari dr. biolog Serban Cecilia
1. Rolul factorilor de mediu in aparitia mutatiilor la plante si animale.
2. Adaptari ale organismelor in habitatele se sărătură.

Sef lucrari dr. ing. Popescu Adina
1. Rolul algelor in epurarea apelor uzate
2. Asociatiile de plante din zona ...
Sef lucrari dr. ing. Nica Aurelia
1. Importanta factorilor de mediu in aparitia autismului
2. Rolul factorilor de mediu in aparitia bolilor respiratorii la om
Sef lucrari dr. ing. Vasilean Ion
1. Distributia macrofitelor in zona de mal a Dunarii;
2. Caracterizarea regimului hidrologic al Dunarii in sectiunea ...
Sef lucrari dr. ing. Ibanescu Daniela
1. Studiul ecologic al comunitatilor ...
2. Tehnologii cu impact redus asupra mediului
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