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Inaugurarea Sigma Xi România

Founded in 1886, at Cornell
University (USA) as an honor society
for scientists and engineers, Sigma
Xi is today an independent, nonproﬁt research society of more
than 65,000 members, with a
distinguished history of service to
science and society. Scientists and
engineers are elected to membership
based on their research potential or
achievements.

Sigma Xi - Societatea pentru Cercetare Ştiinţiﬁcă este
o organizaţie fondată în 1886, la Universitatea Cornell
din SUA, având ca scop generic onoarea în cercetarea
ştiinţiﬁcă.

Societatea îşi propune crearea unui climat colegial, de
cooperare între cercetătorii din cele mai variate domenii
(ştiinţele naturii, matematică, inginerie, medicină). În
acest scop Sigma Xi publică o revistă specială, American
Scientist în care cercetători din diverse specialităţi
prezintă aplicaţiile şi speciﬁcul metodei ştiinţiﬁce în
The Society's mission includes
domeniul propriu pentru informarea colegilor din alte
fostering worldwide interactions
domenii.
involving science, technology and
society; encouraging appreciation Societatea are peste 65000 de membri în aproape 100
and support of original work de ţări, organizaţi în mai mult de 500 de ﬁliale de tipul
in science and technology; and `chapter’ sau `international partner’. Filialele sunt
honoring scientiﬁc and engineering asociaţii, în general fără personalitate juridică, formate
accomplishments. din minimum 18 membri într-o regiune, o ţară sau un
oraş, pe lângă un institut sau o universitate.
For further information, visit the
oﬃcial web-site: www.sigmaxi.org Filiala noastră este un partener internaţional fondat în
2006 de membri români ai Sigma Xi, cei mai mai mulţi
dintre ei ﬁind şi membri ai asociaţiei Ad Astra.
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Pentru informaţii suplimentare vizitaţi www.sigmaxi.ro
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