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Școli de vară 2016 – deschidere către multiculturalism și educație non-formală
În perioadele 24 iulie-5 august, 7-19 august și 21 august-2 septembrie a avut loc în
localitatea Moieciu de Sus, județul Brașov, Școala de Vară FABIZ 2016 - Antreprenoriat
și Limba Germană. Alături de cursuri intensive de limba germană predate de profesori din
Germania şi Austria, cei peste 250 de participanți au dezbătut teme antreprenoriale,
economice și socio-culturale împreună cu personalități din prestigioase foruri academice și
mediul de afaceri.
În perioada 14-28 august a.c., s-a desfăşurat cea de-a 12-a ediție a Școlii internaționale de
vară Bucharest Summer University, organizată de către ASE, sub mentoratul Facultății
de Administrație și Management Public. Cei 47 de participanți din peste 25 de țări prezenți
la BSU 2016 au studiat tema „Public Value, Policies and Public Management in the
European Union”.
Între 28 august–3 septembrie a.c., a avut loc în Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului
Școala de vară „Inteligență teritorială pentru dezvoltare durabilă”, organizată de
Facultatea de Business și Turism din cadrul ASE, prin Departamentul de Turism și
Geografie. Tema abordată anul acesta a fost dezvoltarea durabilă, participanții studiind
practic, pe teren, valorificarea turistică a unui teritoriu cu bogate semnificații istorice, cu
atracții naturale și culturale de o mare valoare.
Președintele USASE a fost ales prim-vicepreședinte al Uniunii Studenților din
România
Vineri, 26 august 2016, în cadrul celei de-a XLI-a Adunări Generale a Uniunii Studenților
din România, Dragoș-Andrei Stoica, președintele Uniunii Studenților Academiei de Studii

Economice din București, a fost ales prim-vicepreședinte al USR. Succes în această
activitate!
Participarea la Conferința ACADEMICA
În perioada 1-4 septembrie 2016 s-a desfășurat în orașul Sinaia Conferința ACADEMICA
organizată de către Banca Națională a României, la care a participat prof. univ. dr. Nicolae
Istudor, Rector. La această conferință care se desfășoară anual sunt invitați rectorii celor
mai importante universități din România. Dezbaterile din acest an s-au axat pe necesitatea
îmbunătățirii comunicării reprezentanților universităților și ai BNR.
Apariția Cartei universitare, versiunea în limba engleză
La 1 septembrie a.c. a fost publicată pe site-ul instituțional versiunea în limba engleză a
Cartei ASE, care a primit avizul de legalitate din partea MENCS pe 07.06.2016. Carta este
pusă la dispoziția celor interesați, în format printat, în limbile română și engleză.
Admitere – septembrie 2016
În perioada 12-26 septembrie a.c., a avut loc etapa de toamnă a Admiterii la licență, masterat
și doctorat, pe locurile rămase disponibile după etapa iulie 2016. La licență s-au înscris 789
de candidați pentru cele 1296 de locuri scoase la concurs la învățământ cu frecvență și
învățământ la distanță și frecvență redusă, la masterat - 253 de candidați pentru cele 1458
de locuri scoase la concurs la buget și taxă, iar la doctorat - pe cele 121 de locuri, la buget
și taxă, s-au înscris 32 de candidați. Rezultatele finale ale Admiterii 2016 arată o situație
bună la admiterea la licență și rezultate neconforme ofertei de locuri, estimărilor și
așteptărilor Consiliului de Administrație al universității - la masterat si doctorat. Pentru anul
universitar 2016-2017 urmează ca promovarea și activitatea curentă, desfășurată cu
studenții, să susțină mai intens calitatea și popularizarea acestor cicluri de învățământ și o
dimensionare realistă a ofertei de locuri, scoase la concurs pentru Admiterea 2017.

Delegaţie ASE la Târgul Educaţional din Liverpool
În perioada 12-16 septembrie a.c., o delegaţie ASE a participat la cea de-a 28-a ediţie a
Conferinţei Anuale EAIE (European Association for International Education), din
Liverpool, Marea Britanie. Delegaţia ASE a fost condusă de prof. univ. dr. Marius
Profiroiu, prorector responsabil cu probleme de relaţii internaţionale, şi formată din
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decani şi specialişti în relaţii internaţionale. Evenimentul este unul dintre cele mai
importante de pe piaţa educaţională internaţională, reunind peste 5000 de participanţi care
activează în domeniul învăţământului superior în peste 90 de ţări.
Pe parcursul acestei perioade au avut loc peste 20 de evenimente de relaţionare şi 170 de
sesiuni de dezbatere pe teme de actualitate în educaţia şi cercetarea internaţională. Scopul
participării ASE a fost promovarea ofertei educaţionale la nivel de licenţă, masterat/MBA
şi doctorat, consolidarea parteneriatelor internaţionale şi iniţierea de noi colaborări cu
universităţile din străinătate.
Seminar pe tema publicațiilor academice
În data de 13 septembrie 2016, la sala Virgil Madgearu, a avut loc un Seminar pe tema
publicațiilor academice. Seminarul a fost coordonat de prof. univ. dr. Bogdan Negrea,
prorector responsabil cu probleme de cercetare științifică, dezvoltare și inovare, și a fost
susținut de către profesori de prestigiu din străinătate, editori-șefi sau membri în board-ul
editorial al unor importante reviste ISI.
Conferințele BookLand Evolution în ASE
Facultatea de Marketing a găzduit cea de-a 3-a ediţie a Conferințelor BookLand
Evolution, sesiunea toamnă-iarnă, în perioada 19-23 septembrie a.c.. Timp de o săptămână,
au avut loc întâlniri dedicate tinerilor între 14-24 ani, aceste conferinţe oferind liceenilor și
studenților o oportunitate inedită de dezvoltare prin discuții libere, bazate pe experiențe
personale și interacțiune directă cu personalități marcante din România. Conferinţele vor
avea loc până pe 30 noiembrie şi în alte 12 orașe din țară, unde vor rămâne timp de o
săptămână în fiecare. Peste 500 000 de tineri sunt invitați să se autodescopere și să își
lărgească oportunitățile prin experiențele și ideile împărtășite de cei 400 profesioniști
consacrați, care s-au alăturat BookLand Evolution anul acesta.
ASE a participat la cea de-a 5-a ediţie a Festivalului european al studenţilor
În perioada 19 - 24 septembrie a.c., ASE a participat pentru al 3-lea an consecutiv, cu o
echipă a Centrului de limbă şi cultură rusă, la Kamchia (Bulgaria) la Festivalul european
al studenţilor care învaţă limba rusă. Echipa, formată din opt studenţi, s-a pregătit în
cadrul Centrului pe parcursul lunii august și a participat la concursuri de cultură generală,
gramatică, a evoluat cu două programe artistice, dedicate prezentării ţării și universităţii
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noastre, cel de-al doilea - Anului Filmului rusesc (echipa ASE a ocupat locul I), precum şi
concursuri de orientare turistică și probe sportive (echipa ASE, locul I). La ediţia din acest
an au fost prezente echipe din 28 de universităţi din 15 ţări din Europa, Turcia şi Georgia.
Ședinţa Consiliului de Administraţie
În data de 21 septembrie a.c. a avut loc şedinţa CA aferentă lunii septembrie. Au fost
supuse atenţiei membrilor CA următoarele probleme: aprobarea Raportului privind
activitatea de soluţionare a petiţiilor, semestrul I, anul 2016; aprobarea modificării
organigramei ASE; aprobarea proiectului de renovare a clădirii Mihai Eminescu prin
fonduri bugetare alocate de către Compania Națională de Investiții; informare privind
stadiul proiectului din Piaţa Romană nr. 7; aprobarea scoaterii posturilor la concurs pentru
personalul nedidactic; aprobarea tarifelor privind plata cu ora pentru anul universitar 2016
– 2017; aprobarea asigurării co-finanţării de 2% din valoarea eligibilă pentru proiectul
POCU depus de Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică; aprobarea
contractelor de studii (licenţă, masterat, doctorat); aprobarea dreptului de a conduce
doctorat; aprobarea prelungirii perioadei de elaborare şi susţinere a tezei de doctorat;
aprobarea prelungirii perioadei de elaborare şi susţinere a tezei de doctorat pentru
beneficiarii de fonduri europene; aprobarea modificării Regulamentului de desfăşurare a
studiilor universitare de licenţă, an universitar 2016 – 2017 (număr credite, mobilităţi);
aprobarea modificării Graficului de activităţi pentru studiile universitare de licenţă;
discutarea situaţiei pentru echivalarea competenţelor pentru calitatea de auditori pentru
Ministerul Finanţelor Publice; diverse probleme ale activității curente.
Delegaţie ASE la Aniversarea a 25 de ani de la înfiinţarea ASEM, Chişinău
În perioada 22 - 24 septembrie a.c., delegaţia ASE condusă de prof. univ. dr. Nicolae
Istudor, Rector, alcătuită din membri ai CA si cadre didactice de la cateva departamente ale
ASE, a desfăşurat o vizită la Academia de Studii Economice a Moldovei, cu ocazia
împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea acesteia si a participat la prestigioasa Conferinţă
stiinţifică internațională “25 de ani de reformă economica în Republica Moldova: prin
inovare și competitivitate spre progres economic" Ne bucurăm că Parteneriatul strategic,
semnat de către rectorii celor două universități la Chișinău în luna mai 2016, conduce la
bune schimburi academice, ştiinţifice şi culturale şi ne mândrim cu o tradiţie comună,
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marcată şi prin contribuţia deosebită a prof. univ. dr. Paul Bran, rector-fondator al ASEM
(1991-1994) şi rector al ASE (1996-2004).
Conferinţa Internaţională Emerging Trends in Marketing and Management
(ETIMM)
În perioada 22-24 septembrie a.c., Facultatea de Marketing a organizat prima ediţie a
Conferinţei Internaţionale Emerging Trends in Marketing and Management
(ETIMM). Printre participanții din Romania și străinătate s-au numărat cadre didactice,
doctoranzi, cercetători și reprezentanți ai mediului de afaceri.
125 de ani de la naşterea prof. Victor Slăvescu
Vineri, 23 septembrie a.c., Muzeul ASE, Primăria Rucăr şi Liceul Tehnologic "Victor
Slăvescu" au organizat la liceul din Rucăr, o masă rotundă cu prilejul împlinirii a 125 de
ani de la naşterea lui Victor Slăvescu, profesor la Academia de Înalte Studii Comerciale
şi Industriale din Bucureşti. Evenimentul s-a încheiat cu vernisajul expoziţiei de fotografie
intitulată “Victor Slăvescu – omul, profesorul şi politicianul”.

26 septembrie 2016 - Lansare studiu de impact
Pe 26 septembrie a.c., KMG International şi Academia de Studii Economice din
Bucureşti au organizat un eveniment în premieră pentru România - lansarea Studiului de
impact al activităţilor şi operaţiunilor desfăşurate de o companie privată pe plan
intern. Studiul are la bază prima cercetare academică din Romania de acest gen şi vizează
domenii de analiză precum securitatea energetică, impactul economic sau sprijinirea
comunităților, punând accent pe competitivitate, sustenabilitatea industriei de profil sau
diversificarea surselor de aprovizionare cu materie primă.
Sedinţa Consiliului de Administraţie
În data de 27 septembrie a.c. a avut loc şedinţa extraordinară a CA. Au fost supuse
atenţiei membrilor CA următoarele probleme: aprobarea cadrelor didactice titulare care
solicită activităţi didactice la alte universităţi în anul universitar 2016- 2017; aprobarea
cadrelor didactice asociate, care urmează să ocupe locurile vacante de pe statul de funcţii
ale anului universitar 2016-2017; aprobarea rezultatelor admiterii la studiile universitare
de licenţă, masterat, doctorat 2016; aprobarea statelor de funcţii ale personalului didactic
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pentru anul universitar 20 16 – 2017; aprobarea modificării graficului de activităţi pentru
studiile universitare de licenţă (eliminarea perioadei de practică anul II; perioada de
restanţe pentru LMA şi RU; introducerea unei sesiuni suplimentare de reprogramare);
aprobarea modificării organigramei ASE; diverse probleme ale activității curente.
Conferința ”New Perspectives in Construction Law” – second edition
În data de 30 septembrie a.c., ASE a găzduit, în calitate de partener, cea de-a doua ediție a
conferinței "New Perspectives in Construction Law", organizată de Asociația Română
de Dreptul Construcțiilor. Lucrările conferinței s-au axat pe teme precum: legislația
specială în construcții, achiziții publice, arbitraj și metode alternative de rezolvare a
disputelor etc.
Pregătirea deschiderii noului an universitar
O activitate importantă, desfășurată în echipă la nivelul comunității noastre universitare în
cea de-a doua jumătate a lunii septembrie, a constituit-o pregătirea deschiderii și demarării
în condiții optime a noului an universitar 2016-2017.
Dragi colegi și studenți!
Vă doresc un an universitar al performanței prin cunoaștere, învățare și cercetare,
obținută prin parteneriatul real si constructiv dintre profesori și studenți! Comunitatea
noastră universitară este o echipă puternică prin unirea eforturilor fiecaruia dintre cei
peste 23 000 de membri ai săi.
Studenților noștri le urez să creadă în capacitatea lor de a-și realiza, prin învățare și
ambiție, idealurile cele mai curajoase! Încercați să fiți cei mai buni, valorificați-vă
potențialul intelectual și credeți cu tărie în forța voastra!
Dragi boboci, vă invit să descoperiți frumusețea și importanța reală a perioadei
studenției și să vă stabiliți prioritățile vieții cu înțelepciune si echilibru!
Tuturor vă doresc un an universitar excelent cu sănătate, noroc și bucurii!
Cu drag,

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR
Preşedintele Consiliului de Administraţie al ASE
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