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Zilele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 

 

În perioada 20 mai - 17 iunie 2016, se celebrează Zilele Universităţii „Constantin 

Brâncuşi” din Târgu-Jiu, ocazie cu care vor fi organizate mai multe activități la care vor 

participa cadre didactice, studenţi, precum şi personalităţi  din lumea 群tiințifică 群i culturală, din 

țară sau străinătate, după un program care va fi detaliat în cele ce urmează: 

Manifestările vor debuta în data de 20 mai 2016 cu Simpozionul Durability and 

Reliability of Mechanical Systems – SYMECH, ediția a IX-a.  

Acestea vor continua în data de 21 mai 2016 cu festivitatea de conferire a titlului de 

Doctor Honoris Causa ilustrului critic, istoric 群i cronicar literar, profesor universitar, membru 

titular al Academiei Române, Pre群edintele Uniunii Scriitorilor din România, Nicolae 

Manolescu,. 

În perioada 23-27 mai 2016, la sediul Universității din Campusul Studențesc Debarcader, 

str. Tineretului, nr. 1 va fi amenajat Salonul de carte al UCB. 

Ziua Internațională a Copilului, 1 iunie, va fi marcată 群i în acest an prin organizarea 

spectacolului de talente destinat atât studenților, cât 群i elevilor, Să rămânem veșnic copii, în 

parteneriat cu Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” din Târgu-Jiu. 

Tot în cadrul manifestărilor prilejuite de Zilele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din 

Târgu-Jiu, pe 2 iunie 2016, se va desfă群ura Conferința  - «Rolul Cărbunelui în Mixul 

Energetic Românesc în perioada 2016-2050»; aceasta va fi organizată în parteneriat cu Centrul 

Român al Energiei 群i va avea ca subiecte de dezbatere aspecte legate de resurse energetice, 

capacități de producție a energiei pe cărbune, politici energetice, piața de energie, securitate 

energetică, eficiență energetică, desfă群urarea activităților în condiții de conformare la 

reglementările de mediu.  

 „Ziua Absolventului”, în cadrul căreia vor premiați absolvenții promoției 2016, va fi 

organizată în acest an în data de 15 iunie 2016. 
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Joi, 16 iunie 2016, se va acorda titlul de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. 

Günter Stock, Pre群edintele Federației Academiilor de 訓tiințe Europene (ALLEA), precum 群i al 

Consiliului Executiv al Fundației Einstein, Berlin. 

Manifestările prin care se aniversează 24 de ani de la înființarea Universităţii „Constantin 

Brâncuşi” din Târgu-Jiu se vor finaliza în data de 17 iunie 2016 prin organizarea Galei 

Premiilor Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. 
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