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EVOLUȚIE PROFESIONALĂ
Dr Ray F. Iunius a absolvit Facultatea de Tehnologia Construcțiilor de Masini (TCM), secția Utilaj Tehnologic în 1980.
După stagiul de la întreprinderea „Autocamioane Brașov”, s-a întors ca asistent la catedra Utilaj Tehnologic (UT) unde a
fost cadru didactic până în 1991. Tot la Catedra UT, sub conducerea profesorului Alexandru Constatinescu, Ray a absolvit
cu “Magna Cum Laude” doctoratul în științe tehnice. Începând cu anul 1991 dr Ray F. Iunius și-a continuat studiile la
Univesitatea din Lausanne unde a absolvit respectiv cursurile MBA, Programul de licență și Programul doctoral, obținând
titlul de “doctor în management”. Dr Iunius a fost cadru didactic și cercetător la Facultatea de Înalte Studii Comerciale a
Univesității din Lausanne (HEC-UNIL) în perioada 1992-1998. Din acest an s-a transferat la faimoasa universitate de
științe aplicate (HES-SO) Ecole hôtelière de Lausanne (EHL). Aici a răspuns de programul de acreditare HES-SO, de primul
program de masterat în industra ospitalității MHA-EHL și a fondat Ecole hôtelière de Lausanne, Institute of Technology
and Entrepreneurship (EHLITE), Institute for Innovation and Entrepreneurship (INTEHL), Students Business Projects
(SBP), EHLITE magazine, catedra « Chair of Innovation Paul Dubrule » și primul Incubator din lume în industria
ospitalității. Profesor invitat la UNIL-HEC, dr Iunius este autorul unor numeroase articole științifice în domeniile
“managementul serviciilor”, “management al tehnologiilor, creativității și inovației” și multe altele. Esteatât autorul sau
co-autorul a numeroase cărți printre care « Industrie de l’accueil », « Hôtellerie de Luxe », « La gestion des spas », “Un
Hôtel, un modèle ?” în editura de Boeck, cat și co-autor al “Lausanne Report on the future of Hospitality Industry.” În
2008 dr Iunius a fondat „The Royal Institute of Hospitality Managment”, o colaboarare între EHL și Institutul IRECSON
Bucuresti sub egida Casei Regale a României. Din 2017 dr Ray F. Iunius a participat la înființarea primului program
postgrad în industria ospitalității cu ASE Bucuresti și Lausanne Hospitality Cosulting-grup EHL unde ocupă în prezent
postul de director (Business Developement).

