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ECOSTUDENT 2017 

  

Facultatea de 訓tiințe Economice din cadrul Universității „Constantin Brâncu群i” 

din Târgu-Jiu organizează, în perioada 30-31 martie 2017, cea de-a XI-a ediție a 

Sesiunii de comunicări 群tiințifice studențe群ti ECOSTUDENT cu scopul de a promova 

proiectele şi cercetările realizate de studenți. 

Organizarea acestui eveniment 群tiințific are la bază considerentul că investiția în 

capitalul uman este esențială pentru o societate sustenabilă 群i are drept efect conturarea 

unor categorii de tineri care să aibă o percepție reală a exigențelor noii societăți. 

Facultatea de 訓tiințe Economice, în calitate de organizator, 群i-a propus să ofere 

cadrul unor dezbateri 群tiințifice relevante care vor stimula, cu certitudine, dezvoltarea 

personală 群i profesională a studenților 群i vor genera noi idei de cercetare în domeniul 

群tiințelor economice. 

Recunoa群terea meritelor 群i recompensarea efortului depus de tineri în 

activitățile didactice 群i de cercetare, constituie o puternică motivație pentru studenți, 

determinându-i să continue în acela群i mod activitatea profesională, iar pentru ceilalți, 

colegi sau apropiați, sunt exemple stimulative. În acest sens vor fi oferite de 

Universitate premii în bani finanțate de Ministerul Educației Naționale. Banca Română 

pentru Dezvoltare – BRD ne va susține la acest eveniment 群i va premia cea mai bună 

lucrare prezentată în cadrul conferinței. 

Alături de studenții gorjeni 群i-au anunțat participarea studenți din centre 

universitare din Ploie群ti 群i Timi群oara. 

Au fost acceptate spre susținere în cadrul sesiunii 33 de comunicări 群tiințifice, 

iar cele mai relevante vor fi publicate în numărul 9 al publicației ECOSTUDENT - 

revistă de cercetare 群tiințifică a studenților economi群ti, ISSN 2343-7936. 
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Facultatea de 訓tiințe Economice adresează invitația de a participa la conferință 

tuturor celor care consideră că pot susține acest demers: speciali群ti din toate domeniile 

de activitate, reprezentanți ai instituțiilor publice, ONG-urilor 群i mediului de afaceri, 

considerând că doar împreună putem construi un viitor sigur 群i prosper, iar 

responsabilitatea ne revine tuturor.  

 
 

Alte informaţii relevante sunt disponibile pe website-ul dedicat conferinţei:  
http://www.utgjiu.ro/conferinte/2017/ecostudent_2017/index.html  
 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la:  
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu                                                      
Prof.univ.dr. Cecilia Irina Răbonţu                                                                              
Decan Facultatea de Ştiinţe Economice                                
Tel: 0253-211062 , 0743423320                                
E-mail : cecilia.rabontu@gmail.com                                                                                     
 

 

 

 

 

 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la: 
 
 
 
 
 
 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 
                          Compartimentul Informare, Promovare, Comunicare     

   
                             Andreea Cilibiu 

Purtător de cuvânt 
Tel.: 0755145731 
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E-mail:  bpresa@utgjiu.ro 
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