ERMAS 2016: Expunere Mass-Media1
-versiunea initiala: 31-10-2016NB. Articolele/interviurile de mai jos unde apare steluţa (*) la început sunt materialele mai ample despre
conferinţa ERMAS 2016 (e.g., pagini de ziar sau revistă, înregistrări video mai lungi, etc.).
A. Site-uri conferinţă:
 UVT - http://www.ermas2016.uvt.ro/
 ECONACADEMIA - http://www.econacademia.net/ermas2016.html
B. Expunere mediatică (ordine cronologică)






1

06/02/2016: Anunţ “Call for Papers” pe Inomics.com
04/08/2016: *Indemnizaţia de la stat creşte fertilitatea. Cum a ajuns o româncă specializată în
economie socială la concluzia ştiinţifică
05/08/2016: *Povestea fascinantă a românului care a predat la Harvard teoria jocurilor. Ce problemă
mare are România
19/08/2016: ECONOMIŞTI ROMÂNI DIN ŢARĂ ŞI DIN STRĂINĂTATE SE REUNESC ÎN CADRUL
CONFERINŢEI ERMAS 2016
29/08/2016: *Economistul genial considerat „şansa României la Nobel”, profesor la Oxford şi la
Sorbona, nu e suficient de bun şi pentru a preda la o universitate din ţară
o 30/08/2016: Un economist roman de geniu la Paris n-ar putea fi profesor in tara: Cat de mare
e prapastia intre Romania si Occident
o 30/08/2016: Economistul genial considerat "sansa Romaniei la Nobel", profesor la Oxford si la
Sorbona, nu e suficient de bun si pentru a preda la o universitate din tara
o 30/08/2016: E profesor la Sorbona si a predat la Oxford, dar nu poate preda la o universitate
din Romania! Si totusi e considerat "sansa Romaniei la Nobel"
o 30/08/2016: Economistul genial considerat "sansa Romaniei la Nobel", profesor la Oxford si la
Sorbona, nu e suficient de bun si pentru a preda la o universitate din tara
o 30/08/2016: E considerat "şansa României la Nobel" şi e profesor la Oxford şi Sorbona. Nu
poate preda în ţară
o 30/08/2016: Paradoxul sistemului educațional românesc: “Șansa României la Nobel”,
profesorul de la Oxford şi Sorbona Florin Bîlbîie nu e suficient de bun şi pentru a preda la o
universitate din ţară

Disclaimer: Conținutul articolelor mass-media menționate este 100% responsabilitatea autorilor acestora (jurnalist/autor,
respectiv revista/ziarul/ mediul de comunicare din context) şi nu reflectă neapărat şi/sau întotdeauna poziția coordonatorilor
ERMAS 2016, care doar le-au compilat in acest document. Funcționalitatea permanenta a ‘link’-urilor de mai sus nu este nici ea
responsabilitatea organizatorilor ERMAS 2016, link-urile fiind testate ca funcționale doar la data publicării online a acestui articol.
Acest material, împreună cu orice alte informații despre conferința ERMAS, ediţia 2016, sunt disponibile online la
http://conferinta.econacademia.net sau http://www.ermas2016.uvt.ro/.

o





30/08/2016: Un economist roman de geniu la Paris n-ar putea fi profesor in tara: Cat de mare
e prapastia intre Romania si Occident
31/08/2016: Digi24, Starea Natiei (min. 39-43): ERMAS, Demotivarea performantei si Rahova Institute
of Technology autohton
13/09/2016: *Românul care a ajuns unul dintre cei mai buni matematicieni ai lumii. „România are o
problemă mare: tineri buni pleacă în străinătate şi e greu să-i aduci înapoi”
23/09/2016: *Cercetător român la Universitatea din Stockholm, despre învăţământul din ţară: „În
România, un doctor în economie nu mai înseamnă, din păcate, nimic“

