COMUNICAT DE PRESĂ

ZILELE ACADEMICE LA UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU
- Conferință Științifică Internațională și Acordarea Titlului de Doctor Honoris Causa -

În perioada 20 și 21 noiembrie 2015, în cadrul Universității Româno-Germane din Sibiu au
avut loc Zilele Academice ale acestei instituții de învățământ. În aceste zile, Universitatea RomânoGermană din Sibiu a organizat cea de-a XV-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale SELTH
2015. Conferința din acest an este o continuare și un rezultat de success al demersurilor de
internaționalizare al URGS.
Ediția din anul 2015 este în același timp și cel de-al patrulea an în care conferința știiințifică
internațională este organizată în parteneriat cu alte instituții din străinătate (Wilhelm Löhe
Hochschule für angewandte Wissenschaften from Fürth, Diakonie Neuendettelsau, Germany,
International Management Institute (IMI-NOVA), Moldova și Université Paris 13, France).
Anul acesta, tematica științifică este focalizată pe Strategia Europa 2020 – Implicații
Economice și Sociale. Nu mai puțin de 8 țări (Polonia, Albania, Turcia, India, Iraq, Papua Noua
Guinee, Rep. Moldova, România) au fost reprezentate prin cercetători de mare valoare, cadre
didactice, studenți doctoranzi, specialiști, care au participat la dezbateri ample privind viitorul Europei
și al tuturor cetățenilor ei pe mai multe secțiuni care au vizat domeniul științelor economice, juridice
și administrative, socio-umane și inginerie.
Cu această ocazie, în data de 20 noiembrie 2015, în cadrul Ședinței Solemne a Senatului
U.R.G.S., domnului prof.univ.dr. Luigi-Nicolae Dumitrescu, i-a fost decernat titlul de Doctor Honoris
Causa al Universității Româno-Germane din Sibiu, drept urmare a îndelungatei sale cariere
didactice, a implicării în viața academică a U.R.G.S., dar și ca încununare a unei munci de cercetare
științifică pusă în slujba unui domeniu deosebit din aria științelor economice, și anume Marketingul.
De-a lungul unei cariere, de peste două decenii și jumătate dedicate studierii fenomenelor și
conceptului de Marketing, domnul prof.univ.dr.dr.h.c. Luigi Nicolae Dumitrescu este autorul a peste
80 de articole de specialitate publicate în reviste de specialitate din țară și străinătate, a publicat
peste 50 de articole în cadrul volumelor unor conferințe științifice naționale și internaționale, a fost
autor sau coator a 11 cărți de specialitate și membru în 16 proiecte de cercetare ștințifică, proiecte
cu finanțare europeană sau de mobilități didactice.
Ședința Solemnă a Senatului U.R.G.S. s-a bucurat de prezența unui număr mare de invitați
din cadrul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu, Forumul Democrat al Germanilor din România, precum și mai mulți reprezențanți ai
comunității academice a U.R.G.S., dar și din partea liceelor sibiene.

