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Marți, 4 iulie 2017, în Aula Alexandru Domșa a Universității Tehnice din Cluj-Napoca va 
avea loc ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului Prof.dr. 
Dominique Foray, de la Școala Politehnică Federală din Lausanne, Elveția. 
Personalitate emblematică a lumii științifice europene și internaționale, Prof.dr. 
Dominique Foray s-a născut în Franța, la 18 decembrie 1955. În prezent locuiește în 
Elveția și ocupă funcția de profesor universitar și director al Catedrei de Economie și 
Management al Inovării la Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. De asemenea, 
este Director al Programului Doctorat "Managementul Tehnologiei". 
Dominique Foray a primit doctoratul în economie în 1984 și în "habilitation à diriger 
des recherches" (abilitarea de cercetare directă) în 1992 de la Universitatea Lumière 
din Lyon. 
În 1985, Dominique Foray s-a alăturat Centrului Național de Cercetări Științifice (CNRS) 
în calitate de cercetător în economie. În 1990, a intrat în Ecole Centrale de Paris în 
calitate de profesor de economie și a predat în programul "ingénieur économiste". În 
1993, a fost numit director de cercetare la CNRS și s-a alăturat Institutului pentru 
Managementul Recuperării și Inovării (IMRI) al Universității din Paris-Dauphine. În  
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perioada 2001-2004, a lucrat ca analist principal la Centrul pentru Educație, Cercetare 
și Inovare al OCDE (Paris). A intrat în Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)  
în calitate de profesor universitar în 2004. Între 2004 și 2008, a fost decanul Colegiului 
de Management al Tehnologiei la EPFL. 
Este membru al Consiliului Elvețian pentru Știință și Inovare, care consiliază guvernul 
federal, consiliu consultativ al Institutului Economic Elvețian (KOF) și membru al 
Centrului de Capitalism și Societate (Universitatea Columbia, New York). Din 2007 până 
în 2015, a fost membru al Consiliului Național de Cercetare (Elveția). Din 2013 până în 
2015, a fost singurul membru străin al Comisiei de Experți pentru Cercetare și Inovare 
din Germania (E-FI), organism care consiliază în mod direct Cancelarul German și 
membru al Grupului de Experți pentru Raportul Național privind Cercetarea și Inovarea 
(SBFI, Elveția). 
Din 2008 până în 2011, a fost președinte al grupului de experți ”Knowledge for Growth” 
- grup de economiști eminenți creat pentru a oferi consultanță Comisiei Europene, 
Direcția Generală Cercetare. În timpul serviciului său ca membru al acestui grup, a 
dezvoltat conceptul de specializare inteligentă (împreună cu P.A. David, B. Hall și B. van 
Ark), care este acum un mecanism-cheie al politicii UE în cadrul politicii de coeziune. 
Dominique Foray este recunoscut la nivel internațional ca fiind unul dintre cei mai 
importanți experți academici în economia inovării, a cunoașterii și a implicării în 
dezvoltarea politiciloreconomice din noua economie bazată pe cunoaștere, politica 
tehnologică și politica de cunoaștere pentru dezvoltare și a susținut multe discursuri și 
prelegeri pe aceste subiecte în cadrul conferințelor academice și științifice. 
 A scris numeroase lucrări academice și cărți care tratează aceste domenii . 
 Referințe: 
 • Tehnologia și bogăția națiunilor (Pinter, 1992) cu C. Freeman; 
• Politica de infrastructură tehnologică (Kluwer, 1996) cu M. Teubal și colab .; 
• Tehnologia și mediul (o problemă specială de prognoză tehnologică și schimbare 
socială, 1996) cu A. Grübler; 
• Șomajul și creșterea în economia bazată pe cunoaștere (OECD, 1996), cu B.A. Lundvall; 
• Gestionarea cunoștințelor și inovarea (Kluwer, 2001), cu J. de la Mothe; 
• Economiile și societățile cunoașterii (o ediție specială a revistei Science Social Science, 
Basil Blackwell, 2002, cu ediții în limbile franceză, spaniolă, chineză, arabă, rusă); 
• Măsurarea managementului cunoașterii în sectorul de afaceri: primii pași (OCDE, 
2003) cu F. Gault; 
• Evaluarea aleatorie în educație și medicină (o problemă specială în Economia inovației 
și a noilor tehnologii, 2006) cu R. Murnane și R. Nelson; 
• Economia cunoașterii (presa MIT, 2004, broșură în anul 2006) cu ediții în Franța, 
Italia, Coreea, China, Grecia, Siria și Algeria; 
• Noua politică a economiei de tehnologie, Edward Elgar, 2009; 
• Specializarea inteligentă, Routledge, 2015. 
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În cadrul EPFL, Prof. dr. Dominique Foray predă la nivel de 
licență "Economia Cunoașterii", la masterat "Politica tehnologică și schimbările 
climatice" și "Economia inovației în sectorul biomedical", iar la nivel de doctorat, 
"Economia inovației “. În ultimii 10 ani, el a fost implicat în numeroase granturi de 
cercetare, printre care 5 granturi finanțate de fondurile naționale elvețiene, 1 de către 
Rețeaua Elvețiană pentru Studii Internaționale și 2 proiecte FP7 finanțate de Comisia 
Europeană. 
În 1984 a câștigat premiul pentru cel mai bun tânăr economist din orașul Lyon (Franța). 
A primit distincția de ”cercetare remarcabilă” în 1995 de la CNRS și a câștigat premiul 
”Futuris” în 2012 pentru inovarea ”specializare inteligentă”.  
De asemenea, a fost cercetător la ICER (Centrul Internațional pentru Cercetări 
Economice) din Torino, la Wissenschaftkolleg din Berlin și la IIASA din Luxemburg, 
precum și profesor invitat la universitățile din Santiago de Compostela, Torino și 
Padova. 
Prof. Dominique Foray a desfășurat activități de consultanță pentru UNESCO, OCDE, 
Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, UNCTAD, Comisia Europeană și alte 
organizații publice.  
În prezent, este puternic angajat în dezbaterea "specializării inteligente" în Europa, 
oferind prelegeri și consiliere în multe țări și regiuni europene. A dezvoltat numeroase 
parteneriate cu sectorul privat în domeniul strategiei de inovare și al managementului 
cunoștințelor. 

 


