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Lansarea concursului dotat cu premiul REHAU în România - 2010
REHAU a fost constituit în 1948 în Rehau/Bavaria, fiind o întreprindere de familie; astăzi este activă în
peste 50 de ţări. REHAU dezvoltă, produce şi desface produse, sisteme şi module din polimeri pentru
diferite branşe (www.rehau.com). În anul 2003 REHAU a dotat pentru a patra oară în spaţiul lingvistic
german un premiu pentru lucrări în domeniul economiei întreprinderilor care denotă puncte de referinţă
faţă de întreprinderi industriale internaţionale. În 2004 premiul REHAU a fost acordat pentru prima
oară şi în România (www.rehau.ro).
În anul 2010 premiul Rehau va fi decernat pentru a şaptea oara în România.
Conţinut tematic
Lucrările ştiinţifice pot trata diferite chestiuni şi aspecte ale întreprinderilor economice industriale active pe
plan internaţional.
Domeniile funcţionale care pot fi abordate sunt:
 ştiinţa organizării,
 ştiinţa gestionării personalului,
 marketing, ştiinţa conducerii întreprinderilor,
 informatica economică,
 tehnica financiară şi de calcul,
 ştiinţa întreprinderilor industriale, etc.).
Din punct de vedere a metodei de cercetare pot fi înaintate atât lucrări teoretice cât şi empirice (sondaje,
interviuri ale experţilor, studii de caz, etc.).

Condiţii de participare
Concursul este deschis absolvenţilor facultăţilor şi universităţilor româneşti selectate, ale căror lucrări de
absolvire (lucrări de diplomă, de licenţă, masterat) au fost acceptate de către instituţiile de învăţământ
superior cu calificative foarte bune în anii 2009 şi 2010. Lucrările vor fi redactate în limba germană sau
limba engleză.

Juriul
Aprecierea lucrărilor este efectuată de către un juriu compus din următoarele persoane:
-

Prof. dr. Dumitru MATIŞ, Decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea
Afacerilor, Universitatea Cluj-Napoca (preşedinte)
Prof. Dr. Dr. h. c. Nicolae Alexandru POP, Decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice în
Limbi Străine, Academia de Studii Economice Bucureşti
Prof. dr. Ioan ALECU, Rector al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară Bucureşti
Prof. dr. Dorin LIXĂNDROIU, Decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice,
Universitatea „Transilvania”, Braşov
Prof. h. c. Dr. rer. pol. Peter NADIG, - preşedintele consiliului director Advengys AG,
Viena (www.advengys.com)
Dl. mag. Daum, preşedintele conducerii REHAU din Austria, Europa de sud-est
incepand cu anul 2010
Dl. Ing. Emil POP, Director general al REHAU în România
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1

România
Ministerul Educaţiei, Cercetării si
Tineretului
Universitatea „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca
Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Gestiunea Afacerilor
Str. Teodor Mihali 58-60
400591, Cluj-Napoca

UNIVERSITATEA
BABEŞ-BOLYAI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
ECONOMICE SI GESTIUNEA
AFACERILOR

Tel: 0264 418655
Fax: 0264 412570
E-mail:econ@econ.ubbcluj.ro

Valoarea disponibilă a premiului se ridică la 3.000€,-. Juriul are dreptul de a divide valoarea premiului în
cadrul diferitelor aplicaţii
Date relevante şi modalitatea de desfăşurare a concursului:
1. Termenul de predare a lucrărilor este de 15 octombrie 2010 .
Cererii de participare îi vor fi anexate:
 două exemplare ale lucrării ştiinţifice în limba germană sau engleză (un exemplar va fi înapoiat
după festivitatea de premiere), inclusiv două rezumate dintre care unul in limba română;
 minim o apreciere a profesorului îndrumător;
 mini-biografie (C.V.-ul) a autorului;
declaraţie scrisă, conform căreia lucrarea nu este premiată în afara facultăţii / universităţii respective
(premii, care pot fi câştigate doar de candidaţii unei anumite facultăţi / universităţi).
2. Întâlnirea juriului la Cluj-Napoca 25. noiembrie.2009:


de la 9:00 - fiecare candidat îşi va prezenta personal lucrarea ştiinţifică în limba germană sau
engleză în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea BabeşBolyai din Cluj-Napoca, sala 323. ( durata prezentării în PPT: 15 minute, număr maxim de
slide-uri: 15); programarea prezentării lucrărilor se va transmite după încheierea termenului de
depunere.
 între 17:00-19:00 are loc deliberarea juriului
 19:15 Primirea din partea Dl. Mag. DAUM, Chief Executive Officer REHAU pentru Austria şi
Europa de Sud-Est, în Aula Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor,
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, a TUTUROR participanţilor şi desemnarea
câştigătorilor. Procedura juridică este exclusă.
3. Deplasare cu autobuzul la Sibiu şi acordarea Premiului Rehau

26.noiembrie 2010, ora 12.00:
În Sibiu, va avea loc ceremonia de decernare a Premiului Rehau participanţilor nominalizati, la Primaria
Municipiului Sibiu.
Depunerea lucrărilor
Lucrările pentru concurs vor fi predate de autori la următoarea adresă:
Conf. Dr. Mihaela DRĂGAN
Universitatea „Babeş-Bolyai”
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
Str. Teodor Mihali 58-60
400591 Cluj-Napoca
Informaţii
suplimentare
puteţi
mihaela.dragan@econ.ubbcluj.ro
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