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Comunicat de presă 

Profesorul Dominique Foray, personalitate emblematică a lumii științifice și 
academice, va primi titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice din Cluj-
Napoca 
 

Marți, 4 iulie 2017, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca va decerna titlul de Doctor 
Honoris Causa distinsului profesor dr. Dominique Foray, de la Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne, Elveția. Ceremonia va avea loc începând cu ora 10, în Aula 
Alexandru Domșa a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 
15. 
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.  
Actrivitatea științifică, academică, de inovare și de cercetare a domniei sale, însumează 
nenumărate funcții în comisiile de experți din domeniul politicilor de dezvoltare 
economică, consiliere pe lângă cele mai înalte structuri guvernamentale, precum și 
implicare ca analist principal în centrele de cercetare și inovare din Elveția, Germania și 
Statele Unite ale Americii. 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 și care fundamentează programele de cercetare europene. 
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 politicilor economice din noua economie bazată pe cunoaștere, politica 
tehnologică și politica de cunoaștere pentru dezvoltare. 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. 
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