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Prima edi
“Multidisciplinary and interdisciplinary aspects
of host-parasites interactions”, având participan
(SUA, Elve
, România, etc.), se va desfășura în perioada 12-15 iunie,
2017, în orașul Cluj-Napoca, fiind găzduită de Facultatea de Medicină Veterinară
a Universită
inară Cluj-Napoca, în
colaborare cu Facultatea de Psihologie și Știin
Babeș-Bolyai. Această Școală de Vară se plasează sub cupola colaborării
(educa
-animal, care există de mai
mul ani între cele două Universită
Școala de Vară aduce împreună exper
fi: parazitologie,
ecologie comportamentală. Scopul acestui eveniment este de a imersa
participan
-parazit,
oferind prelegeri interactive și workshopuri pe teme de ultimă oră: medicina
darwiniană, schimbări psihologice
ale manipulării gazdei), parazi
interactiunii gazdă-parazit, parazitismul social, metode biostatistice de studiu în
parazitologie și ecologie comportamentală.
Programul complet al Școlii de Vară poate fi găsit aici:
http://zooparaz.net/events/hpi.pdf

În cadrul acestei Școli, două prelegeri oficiale vor fi deschise publicului larg,
după cum urmează:

(1)Deschidera oficială a Școlii de Vară va fi marcată în data de 12 iunie,
ora 17:00, la Centrul pentru Biodiversitate (Calea Mănăștur 3-5) de
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prelegerea deschisă publicului larg (intrare liberă), a cunoscutului
biolog evolu
in (Louisville
University, SUA). Titlul prelegerii este: "How to tame a fox (and build a
dog)"
Aflat pentru a doua oară în România, Lee Alan Dugatkin va imersa audien
în fascinanta poveste a 60 de ani de domesticire a vulpilor sălbatice în
Siberia, prezentând cartea cu același titlu. Detalii despre carte se pot consulta
aici: http://www.nhbs.com/title/214042/how-to-tame-a-fox-and-build-adog?bkfno=234468&ad_id=2292

"For more than 60 years, Russian scientists have been cross-breeding captive
foxes in Siberia, selecting for tameness, in a bid to learn more about the
evolutionary history of animal domestication. Written by evolutionary biologist
and science historian Lee Alan Dugatkin and Lyudmila Trut, who has been part
of this experiment for close to six decades, it tells the story from its inception."
(www.nhbs.com)

(2)Închiderea oficială a Școlii de Vară va fi marcată de a doua prelegere
deschisă publicului larg (intrare liberă), în data de 15 iunie, ora 9:00,
Centrul pentru Biodiversitate (Calea Mănăștur 3-5), sus
cunoscutul etolog
-animal, Prof. Dr.
Dennis C. Turner (University of Zurich, Elve
etologie aplicată și psihologie animală (http://www.turner-iet.ch/en/).

Titlul prelegerii este: "The human-companion animal relationship, including
intercultural aspects, and international aspects of animal-assisted
interventions".
Dennis C. Turner este unul dintre cei mai cunoscu
în studiul interac
-animal și terapiei asistate de animale, fiind
membru (și fost președinte) al consiliului director al International
Association of Human-Animal Interaction Organizations. Este autorul a
numeroase articole
și pisicilor, fiind adesea recomandat ca expert în interven
comportamentale. Detalii despre activitatea profesională a domnului Dennis
C. Turner se pot găsi aici:
http://www.ieu.uzh.ch/en/staff/member/turner_dennis.html
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Lectori invitați:
Lee Alan Dugatkin (USA)
Dennis Turner (Switzerland)
Lajos Rozsa (Hungary)
Peter L. Pap (România)
Balint Marko (România)
Eniko Csata (România)
Carmen Costea-Barlutiu (România)
Alina S. Rusu (România)
Gianluca D'Amico (România)
Andrei D. Mihalca (România)

Organizatori:
Andrei D. Mihalca, Associate Professor, PhD (amihalca@usamvcluj.ro)
Alina S. Rusu, Associate Professor, PhD (alina.rusu@ubbcluj.ro)
Biroul de Imagine și Relații Publice
USAMV Cluj Napoca
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