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Senatul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu va acorda titlul de Doctor
Honoris Causa domnului prof.univ.dr. Günter Stock
Senatul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu va acorda joi, 16 iunie 2016, titlul de
Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Günter Stock, Pre edintele Federației Academiilor de
tiințe Europene (ALLEA), precum i al Consiliului Executiv al Fundației Einstein, Berlin, pentru
realizări remarcabile în activitatea tiințifică i de cercetare.
Preşedintele ALLEA oferă ocazia de a recunoaşte o personalitate de excepţie în domeniul
ştiinţei, în general, şi cel al medicinii, în particular, care prin competenţa şi reputaţia ştiinţifică,
prestigiul şi credibilitatea de care se bucură, reprezintă un model de urmat pentru comunitatea
academică. Competenţa ştiinţifică, calităţile remarcabile de cercetător ştiinţific, recunoscute de cele mai
înalte foruri ştiinţifice, profesionalismul şi dăruirea în slujba ştiinţei; modelul de responsabilitate socială
a medicului şi savantului, dovedit de-a lungul întregii cariere profesionale; promovarea intereselor
comunităţii ştiinţifice în cele mai înalte foruri politice şi decizionale la nivel european şi mondial sunt
doar o parte dintre argumentele care motivează acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului
prof. univ. dr. Günter Stock.
Senatul festiv va avea loc la sediul Universității din Campusul Studențesc Debarcader, str.
Tineretului, nr. 1, începând cu ora 11:00.
Evenimentul va continua la ora 14:30, tot la sediul Universității din Campusul Studențesc
Debarcader, cu Simpozionul „Europa şi instituirea noilor valori”, în cadrul căruia vor susține
comunicări:
1. Prof.univ.dr. Filmilian Calotă - Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova - Omul, o
inflorescenţă de complexităţi;
2. Prof.univ.dr. Bogdan Popescu - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din
Bucure ti - Barierele creierului;
3. Prof.univ.dr. Mircea Beuran - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din
Bucure ti - Chirurgia viitorului;
4. Cercetător ştiinţific Constantin Barbu - Cum e cu putinţă? Gândirea fără „De ce”;
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5. Prof.univ.dr. Günter Stock - Pre edintele Federației Academiilor de tiințe Europene - Titlu
rezervat;
6. Lect.univ.dr. Marian Olaru - Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu - Titlu
rezervat.
Începând cu ora 17:30, în Amfiteatrul 016 al Facultății de Inginerie i Dezvoltare Durabilă, se va
desfă ura Simpozionul „Brâncuşi şi arta viitorului”, după următorul program:
1. Petronela Barbu şi Enea Dabija - Aforismele lui Brâncuşi;
2. Dr. Bogdan Cuza - Constantin Brâncuşi, un mentor spiritual;
3. Prof.univ.dr. Günter Stock - Titlu rezervat;
4.Prof.univ.dr.

Constantin

Barbu

-

Reconstituirea

atelierului

Constantin

Brâncuşi.

Reconstituirea lucrărilor pierdute sau distruse;
5. Profesor Dumitru Mălăescu - 3 Gemene;
6. Cercetător ştiinţific UCB Vasile Gogonea - Brâncuşi în faţa marilor provocări ale veacului.
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