
L A U D A T I O 

ÎN ONOAREA PROFESORULUI VINCENT R. H. EDWARDS, 

Buckinghamshire New University 

 

Stimat auditoriu, 
 

Avem deosebita placere de a cinsti astazi pe distinsul nostru coleg Vincent 

R. H. Edwards - profesor de Management International si director al Centrului de 

Cercetari în Afaceri pentru Europa de Est (CREEB) de la Universitatea 

Buckinghamshire New, cercetatator cu o prodigioasa activitate în management 

international, formator pentru studenti si doctoranzi din diverse tari, personalitate implicata în management 

academic si organizator de manifestari stiintifice internationale. 

Vincent Edwards este un bun cunoscator si prieten al României, care a studiat comparativ aspecte 

economice si de management în economia de tranzitie în tari din Europa Centrala si de Est - între care si 

România, colaborând cu cercetatori din aceste tari, cu cercetatori si profesori români. 

Profesorul Edwards viziteaza pentru prima data România în aceste zile. Însa, cu toata distanta fizica 

pastrata pâna acum, Vincent Edwards întelge limba româna, studiaza materiale în limba româna si a 

publicat articole si carti în România. Este un bun cunoscator a mai multor limbi straine, pe care le foloseste 

în relatiile sale educationale si stiintifice cu personalitati si doctoranzi din diverse tari. Astfel, profesorul 

Edwards a predat si a dezvoltat cercetari, a îndrumat studenti doctoranzi în tari precum: Slovenia, Vietnam, 

Japonia si bine înteles Marea Britanie. 

A cercetator, Vincent Edwards si-a orientat cercetarile catre studiul schimbarilor în management si în 

organizarea companiilor din economiile în transformare, si a condus cercetari în acest domeniul în tari 

precum Germania, Hungaria, Slovenia si Rusia. Rezultatele cercetarilor sale au fost extinse si diseminate 

în publicatii din domeniile afacerilor si managementului în zona Europei Centrale si de Est, în China si 

Vietnam. 

Ca autor de carte, Vincent Edwards a publicat în edituri recunoscute la nivel international: Macmillan, 

Palgrave, Routledge, International Thomson Business Press dar si în edituri din tari precum Germania 

(Rainer Hampp Verlag), apoi Slovenia, Ungaria, Estonia si România (în editura Teora). Profesorul Vincent 

Edwards este editor si co-editor al volumelor unor conferinte internationale – cum sunt cele organizate de 

catre centrul CREEB pe care îl conduce, conferinte ale Revistei Economice si de Afaceri pentru Europa 

Centrala si de Est (Economic and Business Review for Central and Eastern Europe), conferinte organizate 

de catre Institutul European de Studii Avansate în Management (European Institute for Advanced Studies 

in Management - EIASM). Vincent Edwards este membru în comitetul editorial international al Economic 

and Business Review for Central and Eastern Europe, si Journal for East European Management Studies, 

precum si referent stiintific al Economic and Business Review for Central and Eastern Europe, Journal for 

East European Management Studies, The International Journal of Management Education, Asia Pacific 

Business Review si Human Relations. 

Profesorul Vincent Edwards este organizator de manifestari stiintifice internationale, fiind solicitat si 

implicat în aceastea atât datorita eforturilor si rezultatelor sale educationale si de cercetare dar si datorita 

recunoasterii sale în mediul academic international. Pe lânga conferintele organizate în cadrul centrului 

CREEB, profesorul Vincent Edwards este co-organizator al conferintelor Institutului European de Studii 

Avansate în Management (EIASM) care au avut loc la Tallin – Estonia, Vilnius – Lituania si Bucuresti – 
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România. Este membru al Academiei Britanice de Management (British Academy of Management) si expert 

pentru Europa de Est, presedinte de sectiune la al 5-lea Forum Est Eurpean organziat la Chemnitz 

Germania, membru în comitetul de program al International Conference on Tourism and Transition, 

Dubrovnik Croatia. 
 

Ca educator, profesorul Vincent Edwards are metode didactice deosebite, rezultate din maniera 

sa calda si apropiata de lucru cu tinerii si cu persoanele cu care colaboreaza, maniera totodata principiala 

si ne-echivoca privitoare la disciplina de munca. Pe lânga activitatea de profesor de Management 

International la Buckinghamshire New University în Anglia, domnia sa este profesor vizitator la Facultatea 

de Economie a Universitatii din Ljubljana (Slovenia) – începând din anul 2000, a fost profesor vizitator la 

Universitatea Buckingham (singura universitate privata engleza - în Anglia activând mai multe universitati 

private straine), apoi la Universitatea Tehnica Chemnitz-Zwickau Germania, Colegiul (Fachhochschule) 

Osnabrück Germania, la Universitatea din Bergamo Italia, Universitatea Surrey Anglia, la Universitatea 

Humboldt Germania. S-a implicat activ în desfasurarea programelor studiilor postuniversitare ca Director 

of Postgraduate Studies la Buckinghamshire New University , dar si la dezvoltarea de masterate în 

administrarea afecerilor (MBA) în Europa Centrala. A îndrumat cercetari si a condus lucrari doctorat pentru 

studenti doctoranzi din Anglia, Rusia, Vietnam. 

A facut parte din comisii de examinare la numeroase institutii de educatie academica din lume dintre 

vom aminti câteva: 

- pentru studii de licenta (BA): Leeds Polytechnic, South Bank Polytechnic, Middlesex Polytechnic, 

Lancashire Polytechnic, City of London Polytechnic/London Guildhall University; 

- pentru studii masterale (MA, MPhil, MSc, MBA): Bournemouth University, Loughborough University 

Business School, University College Northampton, University of Wales Aberystwyth; 

- pentru studii doctorale (PhD): Loughborough University Business School, De Montfort University, 

London Guildhall University, Melbourne University (Australia), Kingston University. 

Ca expert international pentru management universitar a facut parte din echipe de experti evaluatori 

pentru Anglia Polytechnic University si London Guildhall University (Member of Reader Appointment 

Panel), presedinte a Comitetelor de evaluare doctoranzi (PhD viva panels) la Buckinghamshire New 

University , membru al comisiei de validare cursuri (Member of course validation panels) pentru South 

Bank, Greenwich si Anglia Polytechnic Universities. A participat ca expert în echipa multinationala de 

evaluare a programelor educationale pentru Management la Universitatea Ho Shi Min din Hanoi în anul 

2002 (de remarcat ca Vietnamul actual are o dezvoltare similara coastei de Est a Chinei printr-o relaxare 

si deschidere a regimului actual catre capitalism eficient). 

Vincent Edwards are o pregatire enciclopedica, facilitata de maniera didactica în care comunica 

folosind limba engleza si de usurinta cu care abordeaza diverse alte limbi (limbi latine - între care italiana 

la perfectie, apoi franceza, germana). Formarea umanista si aplecarea catre latura umana în activitatea 

didactica si de cercetare confera personalitatii sale un farmec al prieteniei si o blândete pe care rar o poti 

întâlni la persoane atît de ocupate si multialteral implicate asa cum este Vincent Edwards. 

Având în vedere toate acestea, Senatul Universitatii “Danubius” a decis sa-i acorde domnului profesor 

universitar VINCENT R H EDWARDS înaltul titlu onorific de Doctor Hhonoris Causa al Universitatii 

galatene. 

Urându-i sanatate si putere de munca, ne exprimîm încrederea ca acest moment festiv va fi un nou 

pas spre intensificarea si diversificarea schimburilor academice si culturale dintre institutiile noastre, de 

colaborare pe toate planurile între România si Marea Britanie.  
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Rector, Ladies and Gentlemen 
 

I very much thank the rector and the University for the honour awarded me. 

I first met a Romanian academic 40 years ago. At that time I never imagined 

that I would be visiting a democratic Romania, part of the European Union. Then the 

UK was still not a member. In my days here, thanks to Vice Rector, Professor Ariton 

Viorel, I have been able to see Romania from the mountains to the Danube Delta. 

There has clearly been much progress in recent years and much is still being 

developed. 

The last 20 years have been years of considerable change. We are living in 

turbulent times as demonstrated by the current financial crisis, rising energy and food prices, and political 

uncertainty. In such conditions universities and academics have a key role to play in helping to understand 

the causes of the current situation and propose solutions. In addition universities have to prepare the future 

generations of innovators and decision-makers. 

I consider myself very fortunate to have had, over the last 40 years, many opportunities to work and 

develop as an academic. Much of the satisfaction and achievement I have enjoyed has come from making 

new contacts, especially internationally. Many of my publications have been with colleagues from other 

countries, and I am honoured to count the Dean of the University’s Economics Faculty among them. 

I thank the Rector, Professor Benone Pusca and the University again for this considerable honour 

and wish Danubius University continuing development and success. Furthermore, I wish the University’s 

students the spirit of enquiry, courage and strength to work hard in order to fulfill their potential and meet 

the challenges faced by the world now and in the future. 
 


