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BUCHAREST SUMMER UNIVERSITY — ediția a 13-a, 13-27 august 2017
În perioada 13-27 august a.c., s-a desfășurat cea de-a 13-a ediție a Școlii internaționale de
vară „Bucharest Summer University”, cu tema „Globalisation through Business and
Management. Becoming an Agent of Change”, un proiect organizat de Academia de Studii
Economice din București și Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din
București (USASE), prin intermediul Senatului Studenților și sub mentoratul Facultății de
Management.
Ediția acestui an le-a oferit participanților din țară și din străinătate o multitudine de
perspective asupra oportunităților și provocărilor din lumea afacerilor și a managementului de
la nivel internațional, pregătind studenții pentru inițiativa unui aport unic în aceste domenii. În
cadrul acestei ediții au fost implicate 70 de persoane, provenind din 17 țări: Albania,
Armenia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Georgia, Germania, Irlanda, Italia, Kosovo,
Nicaragua, Polonia, Republica Moldova, România, Spania, SUA, Vietnam, Thailanda. La
sfârşitul celor două săptămâni de cursuri, seminarii şi dezbateri susţinute de specialişti
naţionali şi internaţionali, în urma unui examen final, participanţii au acumulat 5 ECTS
(puncte de credit transferabile internaţional).
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Şcoli de vară organizate de Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi
străine
În perioada iulie-septembrie a.c., studenţi şi cadre didactice de la Facultatea de Administrarea
Afacerilor cu predare în limbi străine (FABIZ), împreună cu invitaţii lor din Anglia, Austria,
Franţa, Germania, Italia, Olanda şi România, au participat la o serie de şcoli de vară axate pe
teme de globalizare, antreprenoriat şi comunicare în limbi străine. Trei dintre cele cinci școli
de vară, care au avut loc sub egida ASE în 2017, au fost organizate de FABIZ și s-au
desfășurat într-un cadru neconvențional, fie pe litoral, fie la munte, fapt ce a înlesnit și
organizarea unor activități în aer liber, de relaționare între participanți:
Școala de vară FABIZ-ASE “How to manage change – Challenges of Globalisation” s-a
desfășurat în perioada 26 august – 4 septembrie la Constanța, Mamaia. În cadrul acesteia, cei
20 de participanți au frecventat o serie de cursuri de specialitate, susținute de profesori cu
experiență internațională.
Școala de vară Antreprenoriat și Limba Germană 2017 (23 iulie – 4 august și 6-18 august)
și Școala de Vară de Antreprenoriat și Limbă Franceză (20 august – 1 septembrie) au avut
loc în localitatea Moieciu de Sus, județul Brașov. Cei 250 de participanți au fost studenți și
liceeni din toată țara.
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Participarea unei echipe din ASE la Școala de vară de la Varna
O echipă a Centrului de limba și cultura rusă din ASE, formată din 4 studenți, a participat, în
perioada 21-26 august, la cursurile Școlii internaționale de vară de limba rusă, organizată de
Varna Free University "Chernorizets Hrabar", cea mai mare universitate particulară din
Bulgaria, în parteneriat cu Fundația "Russkii Mir" din Moscova. Studenții au luat parte la o
competiție a temelor pentru acasă, pregătite pe parcursul lunii august, au avut un program
dens de lecții, masterclass-uri, alte programe interactive, coordonate de profesori de la
universități din Rusia și Bulgaria, au socializat în limba rusă cu colegi din universități
europene.

Școala de vară „Arta vinului” de la Blaj - Jidvei
În perioada 3-9 septembrie. s-au desfășurat activitățile Școlii de vară „Arta vinului” de la
Blaj - Jidvei, în suita edițiilor anuale ale Universității Economice de Vară, susținute de
Facultatea de Business și Turism, în parteneriat cu Facultatea de Economie Agroalimentară și
a Mediului, precum și cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi Primăria
municipiului Blaj.
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Scopul principal al Școlii de artă a vinului a fost familiarizarea celor 30 de participanți cu o
formă de turism mai puţin cunoscută şi promovată şi anume turismul viti-vinicol. Pentru
aceasta, s-au desfășurat vizite de studiu la entități economice din viticultură și vinificație, au
avut loc vizite cu caracter turistic la Blaj, la Alba Iulia și Aiud; grupați pe echipe, studenții au
întocmit proiecte cu tema „Program de relansare a podgoriei Târnave ca destinație pentru
turismul viti-vinicol (enologic)”; de asemenea, s-au întrecut într-un concurs de artă
fotografică, ale cărui secțiuni au fost: „Istoria și orașul”, respectiv „Via și vinul”.

Sesiunea septembrie a concursului de admitere la ASE la programele de studii
universitare de licență, masterat, MBA și doctorat
În perioada 5 - 20 septembrie a.c., ASE a desfășurat sesiunea de toamnă a concursului de admitere
2017 pentru locurile rămase disponibile la finalul sesiunii iulie la programele de studii universitare
de la toate ciclurile de învățământ. Astfel, în urma finalizării întregului proces de admitere
2017, ASE primește în anul universitar 2017-2018 un număr de 9937 de noi cursanți,
repartizați astfel: anul I licență, forma de învățământ cu frecvență - 5809 studenți, învățământ
la distanță și cu frecvență redusă – 720, masterat – 3230, doctorat - 178. Să le urăm bun venit
la ASE și să depunem eforturile corespunzătoare, astfel încât procentul de renunțare să fie cât
mai mic!

Deschiderea cursurilor programului de studii postuniversitare „Managementul
Strategic al Ospitalității”
În data de 7 septembrie a.c., au demarat cursurile programului de studii postuniversitare
„Managementul Strategic al Ospitalității”. Cursurile au fost deschise cu participarea prof.
Ray Iunius, de la Ecȏle Hotelière de Lausanne (EHL), prof. univ. dr. Dalina Dumitrescu,
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prorector cercetare științifică, dezvoltare și inovare, prof. univ. dr. Gabriela Țigu, directorul
programului, membri ai corpului profesoral, reprezentanţi ai mediului de afaceri și un grup de
cursanți foarte bine pregătiți, dornici să experimenteze, să învețe lucruri noi și să își dezvolte noi
relații de business.
Primul modul, organizat în perioada 7-9 septembrie, a oferit o introducere în industria ospitalității,
cu prezentarea principalelor tendințe pe plan internațional. De asemenea, au fost stabilite detaliile
organizatorice și de conținut, referitoare la proiectul final de consultanță, pe care cursanții vor
trebui să îl realizeze pentru absolvirea programului de studii.
Cel de-al doilea modul s-a desfășurat în perioadele 21-23 septembrie și 28-30 septembrie,
incluzând teme legate de Management financiar și Gestiunea activelor întreprinderilor hoteliere,
precum și de Contabilitate managerială, ținute de profesori de la EHL și ASE.

Echipa Centrului de limbă și cultură rusă din ASE – câștigătoarea marelui premiu la
Festivalul internațional al studenților care invață limba rusă (Kamcia, Bulgaria)
În perioada 11-16 septembrie a.c., echipa Centrului de limbă și cultură rusă din ASE, formată
din 8 studenți, a participat, pentru al patrulea an consecutiv, la Festivalul internațional al
studenților care învață limba rusă, organizat de Fundația Russkii Mir din Moscova. La
festival, desfășurat în stațiunea Kamcia (Bulgaria), au participat 300 de studenți de la
26 de universități din 17 țări din Europa, Turcia, China, echipa ASE fiind singura de profil
nefilologic. Echipele au parcurs probe de cunoaștere a limbii ruse, a operei lui Pușkin, de
interpretare muzicală, recitare, creație artistică, sportive, karaoke, și, de asemenea, de artă a
amenajării unui stand al țării/universității. Echipa ASE a câștigat marele premiu al
Festivalului - o călătorie de la Moscova la Baikal, cu vizitarea unor orașe cu tradiții culturale
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vechi ale Rusiei. Felicitări întregii echipe pentru acest rezultat obținut cu muncă, pregătire,
entuziasm și determinarea de a fi cel mai bun!

Participarea ASE la cea de-a 29-a ediție a Conferinței și Târgului Educațional EAIE European Association for International Education
În perioada 12-15 septembrie a.c., delegația ASE, condusă de prof. univ. dr. Constantin
Profiroiu, prorector responsabil cu relațiile internaționale, a participat la cea de-a 29-a ediție a
Conferinței și Târgului Educațional EAIE - European Association for International
Education, organizată la Sevilla, Spania. Evenimentul este unul dintre cele mai importante de
pe piaţa educaţională internaţională, reunind peste 5700 de participanţi care activează în
domeniul învăţământului superior în peste 90 de ţări.
Deplasarea a avut drept scop consolidarea imaginii universității pe piața internațională,
stabilirea de contacte pentru noi parteneriate în domeniul educației și cercetării științifice
internaționale și explorarea oportunităților de cooperare cu universități spaniole și
comunitățile românești din Spania. Delegația a fost compusă din: prof. univ. dr. Cecilia Ioana
Popescu – prodecan al Facultății de Marketing, prof. univ. dr. Ion Popa –decan al Facultății de
Management, conf. univ. dr. Anca Bogdan – director relații internaționale, lect. univ. dr.
Cătălin Ploae – referent relații internaționale. (Finanțare asigurată prin Proiectul CNFIS-FDI6
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2017-0427 - Dezvoltarea structurilor de suport al internaționalizării în cadrul Academiei de
Studii Economice din București).
Pe data de 21 septembrie a.c., Direcția Relații Internaționale a organizat o sesiune de
informare și diseminare privind participarea ASE la această ediție a Conferinței și a Târgului
Educațional EAIE, la care au participat reprezentanți ai conducerii facultăților ASE.

Delegația ASE a participat la conferința științifică internațională „Competitivitatea și
Inovarea în Economia Cunoașterii” și la sărbătorirea a 26 de ani de la înființarea
Academiei de Studii Economice din Moldova.
În perioada 22-23 septembrie a.c., o delegație ASE, condusă de prof. univ. dr. Ion Smeureanu,
prorector responsabil cu dezvoltarea infrastructurii informaționale și logistică a participat la
conferința

științifică

internațională

„Competitivitatea

și

Inovarea

în

Economia

Cunoașterii” și la diverse manifestări prilejuite de sărbătorirea a 26 de ani de la
înființarea Academiei de Studii Economice din Moldova, Chișinău. Cu această ocazie,
delegația ASE a depus o coroană de flori la basorelieful prof. univ. dr. Paul Bran, rectorul
ASE în perioada 1996-2004 și rector fondator al ASEM și a avut o serie de întâlniri și discuții
cu reprezentanți din conducerea ASEM privind dezvoltarea și consolidarea relațiilor de
colaborare dintre cele 2 universități partenere. Din delegație au făcut parte prof. univ. dr.
Florina Bran, prof. univ. dr. Cătălin Răzvan Dobrea, conf. univ. dr. Carmen Valentina
Rădulescu, drd. Cristina Dima, Lelia Iordan, Direcția Relații Internaționale.
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Festivitate la Curtea de Conturi a României
Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a înmânat domnului Nicolae Văcăroiu,
președintele Curții de Conturi, în data de 23 septembrie a.c., Diploma Virgil Madgearu cu
medalie de aur, decernată de Academia de Studii Economice din București acestei instituții în
semn de recunoaștere a excelenței în activitate și a contribuției la dezvoltarea economicosocială a țării. Rectorul ASE a apreciat, în intervenția sa, rolul și importanța Curții de Conturi
în gestionarea eficientă a banilor publici și l-a felicitat pe președintele acestei instituții,
domnul Nicolae Văcăroiu, aflat la moment de bilanț, pentru întreaga sa activitate, adresându-i
urări cordiale în continuare în numele ASE și personal.

Conferința internațională „Emerging Trends in Marketing and Management”
În perioada 28-30 septembrie a.c. a avut loc cea de-a doua ediție a Conferinței
internaționale „Emerging Trends in Marketing and Management”, organizată de
Facultatea de Marketing. Vorbitori invitaţi: prof. Finola Kerrigan, Universitatea din
Birmingham, Pablo Ferreiros, consultant de marketing, Albert Simsensohn – Global Director,
Customer Proposition for Vertical Classifieds, NASPERS Limited, Dan Ștefan – Manager,
Autonom Rent a Car. Participanţi: cadre didactice universitare, doctoranzi şi cercetători,
reprezentanți din mediul de afaceri internațional.
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Ședințe ale Consiliului de Administrație
 În data de 10 august a avut loc ședința CA online, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea suplimentării cifrei de școlarizare la specializarea Informatică Economică ID cu
1 (un) loc. Prin Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la
programele de studii universitare de licenţă, anul universitar 2017-2018, cifra de școlarizare
alocată acestui program a fost de 120 de locuri, acestea fiind ocupate integral în sesiunea de
admitere organizată în luna iulie 2017, ultima medie de admitere fiind 7,08.
2. Modificarea cifrei de școlarizare a ofertei educaționale pentru specializarea Marketing – ID,
alocată pentru sesiunea septembrie 2017, respectiv ofertarea unui număr de 14 locuri, în loc
de 15 locuri.
 În data de 31 august a.c, în cadrul ședinței CA online, au fost supuse dezbaterii
următoarele puncte: aprobarea finanțării cursului postuniversitar „Strategic Hospitality
Management”, organizat de către ASE, respectiv a taxei de școlarizare în valoare de
6000 Euro, din fonduri proprii, pentru Cristina Iorgulescu, membru al departamentului
de Turism și Georgrafie, în conformitate cu Metodologia privind tipurile de taxe
percepute de ASE în anul universitar 2017-2018 și Metodologia privind acordarea de
facilitate de studii pentru sprijinirea dezvoltării profesionale a angajaților din ASE;
aprobarea ca pentru obținerea bursei sociale să fie luate în considerare veniturile
aferente lunilor iunie, iulie și august 2017, în vederea afişării înainte de debutul anului
universitar (respectiv, în data de 20 septembrie 2017, conform Calendarului
Studentului) a listelor definitive, buget şi taxă, pentru studenţii promovaţi în anii II –
III, înmatriculați la studiile universitare de licenţă, respectiv pentru studenţii
promovaţi în anul II, înmatriculați la studiile universitare de masterat.


În data de 1 septembrie a.c., în cadrul ședinței CA online, a fost supusă dezbaterii și
aprobării cifra de școlarizare pentru sesiunea de admitere la studiile universitare de licență,
organizată în septembrie 2017.


În data de 4 septembrie a.c., în cadrul ședinței CA online, a fost supusă dezbaterii și
aprobării cifra de școlarizare pentru sesiunea de admitere la studiile universitare de
masterat, organizată în septembrie 2017.



În data de 8 septembrie a.c., în cadrul ședinței CA online, au fost supuse dezbaterii și
aprobării următoarele puncte: alocarea a două locuri suplimentare la concursul de
admitere la studiile universitare de doctorat – sesiunea septembrie 2017, după cum
urmează: 1. Școala doctorală DREPT – conducător de doctorat prof. univ. dr. Bădescu
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Mihai,

1

loc,

Hotărârea

CSUD

nr

339/7.09.2017

și

următoarele

teme

de

cercetare: Drepturile omului între apologie și realitate; Dreptul în societatea globală;
Dimensiunea axiologică a dreptului; Paradigmele juridice – modalitate contemporană de
cunoaștere a dreptului; Constituție și constituționalism; Școala doctorală ECONOMIE II –
conducător de doctorat, prof. univ. dr. Stoian Mirela, 1 loc, Hotărârea CSUD nr
340/7.09.2017,

cu

următoarele

teme

de

cercetare: Cercetări

privind

impactul

fertilizanților și a substanțelor de combatere a bolilor și dăunătorilor asupra performanței
producției agricole vegetale; Etică și responsabilitate în producția și marketingul
produselor agroalimentare; alte asptecte discutate: aprobarea Comisiei de Cazare pentru
etapa septembrie - octombrie 2017; aprobarea Comisiei de monitorizare și avizare a
rezultatelor cazării pentru etapa septembrie – octombrie 2017.


În data de 18 septembrie a.c., în cadrul ședinței CA online, au fost supuse dezbaterii și
aprobării propunerile pentru comisiile de admitere la studiile universitare de doctorat,
sesiunea septembrie 2017.



În data de 20 septembrie a.c., în cadrul ședinței ordinare CA, aferentă lunii septembrie,
au fost supuse dezbaterii următoarele probleme: aprobarea rezultatelor admiterii la studiile
universitare de licenţă, masterat şi doctorat 2017; aprobarea statelor de funcţii ale
personalului didactic pentru anul universitar 2017-2018; aprobarea listei nominale cu
studenţii doctoranzi care solicită prelungirea perioadei de elaborare şi susţinere a tezei de
doctorat; aprobarea listei nominale cu studenţii doctoranzi care solicită prelungirea
perioadei de graţie pentru elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat; aprobarea completării
Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din
Bucureşti; aprobarea modificării Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor
didactice vacante din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti; aprobarea
transferului programului de masterat MBA româno-german de la Facultatea de
Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine, la Facultatea Bucharest Business
School; aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calităţii personalului didactic;
aprobarea solicitării privind susţinerea examenului de licenţă la o altă universitate
(Voroneanu Marius Daniel - CIG, ID, Deva la Universitatea din Petroşani); aprobarea
tarifelor privind plata cu ora pentru anul universitar 2017 - 2018; aprobarea calendarului
pentru organizarea alegerilor pentru funcţia de director de departament la Departamentul
de Limbi moderne şi comunicare în afaceri şi Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic; aprobarea Raportului privind activitatea de soluţionare a petiţiilor,
semestrul I, anul 2017; aprobarea cuantumului burselor acordate studenţilor doctoranzi,
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pentru semestrul II al anului universitar 2016-2017; aprobarea Metodologiei privind
acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenții de la învăţământul cu
frecvenţă în anul universitar 2017 – 2018; aprobarea Raportului cu privire la execuţia
bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia patrimonială pe bază de bilanţ la finele
semestrului I, 2017; aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice auxiliare şi
nedidactice; aprobarea privind menţinerea/renunţarea la imobilul din Municipiul Giurgiu;
diverse: aprobarea corectării unei erori materiale la HCA nr. 144/22.06.2016 şi solicitarea
corectării erorii materiale la Hotărârea Senatului nr. 122/29.06.20 16 ("Şcoala doctorală
Economie I", în loc de "Şcoala doctorală Economie II"); stabilirea modalităţii de normare
în cadrul programului de studii universitare de licenţă Limbi moderne aplicate; informare
privind delegarea atribuţiilor de director al Departamentului de Limbi moderne şi
comunicare în afaceri până la finalizarea procesului de alegeri; discuţii privind
îndeplinirea indicatorilor asumaţi în cadrul Programului Operaţional 2017 (termen de
transmitere a PO intermediar - 9 oct 2017); organizarea deschiderii anului universitar
2017 - 2018.


În data de 26 septembrie a.c., în cadrul ședinței CA online, au fost supuse dezbaterii
următoarele puncte: aprobarea cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități în
cadrul Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2017-2018;
aprobarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicită susținerea de activități didactice
la alte universități, pentru anul universitar 2017-2018; demararea procedurii de evaluare
externă a calităţii academice din ASE de către ARACIS; demararea procedurii de
acreditare/evaluare periodică la programele de studii universitare de licenţă; solicitarea
doamnei Covrig Mihaela, conf. univ. dr. la Departamentul de Statistică și Econometrie,
privind finanțarea taxei de școlarizare din fondurile ASE pentru programul de master
EDURES; referat pentru scoaterea la concurs a postului vacant de Secretar - studii
superioare, în cadrul Secretariatului Departamentului pentru Pregătirea Personalului
Didactic; referat pentru scoaterea la concurs a postului vacant de Secretar - studii medii, în
cadrul Secretariatului Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic; validarea
rezultatelor concursului de admitere la studiile universitare de doctorat - iulie si
septembrie 2017; aprobarea modificării art. 51 din Metodologia privind tipurile de taxe
percepute în Academia de Studii Economice din București în anul universitar 2017 – 2018
(acordarea a 30 de locuri pentru studenţi de la programele de studii universitare de licenţă
şi masterat reprezentând cazuri sociale și 50 de locuri pentru studenţii dornici să se
implice în activităţile administrative ale universităţii); aprobarea propunerii de chestionar

CA ‒ Buletin Informativ nr. 8-9/ august-septembrie 2017

11

de evaluare a cadrelor didactice de către studenți: aprobarea rezultatelor pentru ocuparea
posturilor de cercetare din cadrul proiectului SMARTRADE, ID P 37 418, nr. contract
62/05.09.2016 finanțat în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020
(POC).
Cinstirea memoriei foștilor rectori ai ASE
1. O delegație a conducerii ASE și foști colegi a depus flori și s-a recules la mormântul
prof. univ. dr. Paul Bran, Rectorul ASE în perioada 1996-2004 și Rectorul fondator
al ASE din Moldova în data de 13 septembrie a.c., ziua de naștere a acestuia.
2. Comunitatea academică a evocat, cu tristețe, memoria prof. univ. dr. Gheorghe
Dolgu (1929-2017), Rectorul ASE în perioada 1971-1980, trecut în neființă în data de
21 septembrie a.c. Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, împreună cu câțiva
colegi au depus o coroană de flori și au fost alături de familia îndurerată la ceremonia
de înmormântare.
În data de 30 septembrie conducerea ASE a organizat, în universitate, o ceremonie de
comemorare a prof. univ. dr. Gheorghe Dolgu, la care au participat Rectorul ASE,
prof. univ. dr. Nicolae Istudor, membri ai Biroului Consiliului de Administrație,
conducerea Facultății de Relații Eocnomice Internaționale, foști colegi.
3. Masă rotundă organizată de Muzeul ASE
În data de 22 septembrie a.c., Muzeul ASE, Asociația Facultăților de Economie din
România (AFER), în colaborare cu Primăria Rucăr și Consiliul Local Rucăr au organizat o
masă rotundă la Liceul Tehnologic „Victor Slăvescu”, prilejuită de comemorarea a 40 de
ani de la dispariția profesorului Victor Slăvescu (1891-1977), fost Rector al ASE (1944),
finanţist, om de stat, academician. La eveniment au luat cuvântul: prof.univ. dr. I. Talpoș,
prof. univ. dr. G. Filitti, prof. univ. dr. V. Manole, prof. univ. dr. C. Vegheș, prof. Șt.
Stănescu, M. Ghyka, I. Pârnuță, reprezentanta elevilor. Moderatorul evenimentului a fost
conf. univ. dr. I. Vorovenci, responsabilul Muzeului ASE.
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Inaugurarea unui nou cămin ASE în str. Occidentului nr. 7
În data de 27 septembrie a.c., ASE a inaugurat noul său cămin din chiar centrul capitalei, în
str. Occidentului nr. 7. Construcția a început în 2009 și a necesitat un efort susținut pentru a fi
finalizată la standardele cele mai moderne. La eveniment au participat Rectorul ASE, prof.
univ. dr. Nicolae Istudor, Președintele Senatului Universitar, prof. univ dr. Pavel Năstase,
prof. univ. dr. ing. Petru Andea, Secretar de Stat la Ministerul Educației Naționale, un grup de
reprezentanți ai Biroului Consiliului de Administrație al ASE, cadre didactice și studenți.
Imobilul dispune de 7 săli destinate incubatoarelor de afaceri, 5 săli pentru proiectele de
cercetare castigate prin competiție, 87 camere, 7 apartamente, 5 săli de lectură, iar la ultimul
etaj se va afla un restaurant. Valoarea totală decontată a investiției este de 13.720.274 lei.
Finanțarea acestui obiectiv s-a realizat din împrumuturi acordate de Banca Europeană de
Investiții, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Educației, din bugete locale și din alte surse legal constituite.
Inaugurarea noului cămin face parte din seria de manifestări prilejuite de deschiderea noului
an universitar 2017-2018 în ASE. Pregătirea pe multiple planuri a deschiderii acestuia s-a
desfășurat pe tot parcursul verii și al lunii septembrie.
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45 de ani de la prima promoție CSIE
Moment emoționant în ASE sâmbătă, 30 septembrie, când a avut loc întâlnirea cu ocazia a 45
de ani de la absolvire a primei promoții (februarie 1972) a Facultății de Calcul economic și
Cibernetică Economică, specializarea Statistica industriei, construcțiilor și transporturilor.
Au fost prezenți și le-au adresat un salut călduros absolvenților de atunci Rectorul ASE,
prof. univ. dr. Nicolae Istudor, prof. univ. dr Emilia Țițan, prodecan CSIE, profesorii Mircea
Manole și Răvar Ion.
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Dragi colegi și studenți!
Vă doresc un an universitar reușit, în care performanța și excelența, bazate pe
cunoaștere, cercetare, multă învățare și ambiție, să fie valorile care să caracterizeze
activitatea comunității noastre academice, puternică prin fiecare dintre cei peste
23 de mii de membri ai săi!
Bun venit tuturor în anul universitar 2017-2018!
Cu drag,
Rector,
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor
Președintele Consiliului de Administrație al ASE
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