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Comunicat de presă
Prima conferinţă internaţională UTCN privind calitatea şi inovaţia în inginerie
şi management
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) organizează în perioada 17 - 19
martie 2011, la Hotel Belvedere, conferinţa internaţională „The First International
Conference on Quality and Innovation in Engineering and Management”.
Principalul obiectiv al conferinţei “Quality and Inovation in Engineering and
Management” 2011 este acela de a crea un forum internaţional pentru cercetătorii din
domeniu, un loc în care aceştia să dezbată subiecte de actualitate în domeniul calităţii
şi inovării şi să facă publice cele mai recente progrese, respectiv perspective şi
contribuţii proprii în aceste domenii. La eveniment sunt aşteptate personalităţi din
lumea ingineriei europene, precum: prof. Albert Weckenmann - preşedintele
Conferinţei QIEM 2011 de la Universitatea „Friedrich-Alexander” ErlangenNürnberg, din Germaia, prof. P. Herbert Osanna, prof. M. Numan Durakbasa de la
Universitatea de Tehnologie din Viena, Austria, prof. Xavier Velay de la
Bournemouth University, Marea Britanie, prof. Ivan Kuric.
Conferinţa este organizată în cadrul proiectului „Proiectarea şi implementarea unui
program de studii masterale de tip Bologna, cu deschidere internaţională, în domeniul
Managementului şi Ingineriei Calităţii în acord cu cerinţele pieţei muncii”, selectat în
cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi
cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European.
Cu această ocazie mass-media este invitată să participe la lucrările evenimentului
ştiintific mai sus mentionat şi la conferinta de presă organizată în data de 17 martie
2011, ora 13h00 în sala „Mioriţa” a Hotelului Belvedere.
Informatii suplimentare se pot obţine de pe adresa site-ului conferinţei:
www.qiem.utcluj.ro,
precum şi de la prof. dr. ing. Daniela Popescu
telefon/fax: 0264-415710, mobil: 0745 656725
email: daniela.popescu@muri.utcluj.ro
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