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Președintele Senatului ASE, prof. univ. dr. Pavel Năstase,  noul Ministru al Educaţiei
Naţionale
Începând cu data de 4 ianuarie a.c., noul Ministru al Educației Naționale este
prof. univ. dr. Pavel Năstase, Președintele Senatului universitar al Academiei de Studii
Economice din București, Rector al universității noastre în perioada 2012-2016. Consiliul de
Administrație al ASE îl felicită pe dl Ministru în numele comunității noastre academice și îi
urează mult succes în îndeplinirea obiectivelor propuse!

Academia de Studii Economice din Bucureşti a devenit membru academic al Institutului
Bancar European
La propunerea Asociaţiei Române a Băncilor, începând cu luna decembrie 2016, Academia
de Studii Economice din București a devenit membru academic al Institutului Bancar
European. Prof. univ. dr. Ciprian Necula din cadrul Departamentului Monedă şi Bănci,
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Director al Centrului de cercetări avansate în domeniul financiar-bancar (CARFIB), este
reprezentantul ASE în Consiliul Academic al Institutul Bancar European.

Conferința organizată cu ocazia împlinirii a 10 ani de la aderarea României la UE
Pe 10 ianuarie a.c., la invitaţia Reprezentanţei Comisiei Europene în România,
prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la Conferinţa prilejuită de
împlinirea a 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, moment de o
însemnătate istorică deosebită, ce a marcat revenirea deplină în lumea democratică şi debutul
participării României, ca stat membru UE, la procesul decizional european. La eveniment au
fost prezenţi Angela Cristea, Şef al Reprezentanţei Comisiei Europene în România,
Ana Birchall, Ministru delegat pentru Afaceri Europene, Teodor Meleşcanu, Ministrul
Afacerilor Externe, alături de personalităţi din sfera politică, socială și cultural-artistică.
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BRD, în parteneriat cu ASE, lansează proiectul „Mindcraft Academy by BRD”
Pe 13 ianuarie a.c. a avut loc în ASE lansarea programului „Mindcraft Academy by BRD”,
un proiect dedicat studenţilor şi masteranzilor din ASE şi susţinut de BRD. În acest scop, vor
fi organizate traininguri cu diverse tematici, prin mentorat oferit de experţii BRD în personal
branding, orientare în carieră, comunicare eficientă, gândire creativă, analiză financiară,
discipline bancare, antreprenoriat, în vederea consolidării procesului de învăţare. „Mindcraft
Academy by BRD” oferă acces la stagii de pregătire în cadrul BRD, ateliere de dezvoltare
personală şi profesională în domeniul bancar, evenimente open days şi multe alte oportunităţi
pe parcursul întregului an universitar 2016-2017.

Întâlniri informative despre oportunităţi de studii în străinătate
În perioada octombrie-decembrie 2016 au avut loc 23 de prezentări ale oportunităţilor de
mobilitate pentru studii şi plasamente în cadrul Programului Erasmus+, organizate la nivelul
tuturor facultăţilor şi vizând, în special, studenţii din anul I.
Campania de promovare a continuat în intervalul 12-19 ianuarie 2017, cu sprijinul
ESN – Erasmus Students Network ASE, care a distribuit afişe şi pliante în toate căminele
ASE şi a organizat cinci sesiuni de informare, cu participarea unor foşti studenţi Erasmus.
Oferta de mobilităţi de studii pentru anul universitar 2017-2018 va fi publicată la 1 februarie
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2017, perioada de depunere a dosarelor de candidatură fiind 13.02-01.03.2017. Pentru
mobilităţile de plasament, selecţia este continuă, dosarele pentru obţinerea finanţării se depun
cu minimum o lună înainte de începerea mobilităţii.

Conferinţa „Predarea limbii române ca limbă străină”
În cadrul programului de conferințe „Orientări și perspective în cercetarea disciplinară”,
Centrul de Cercetări „Teodora Cristea” a organizat, în data de 17 ianuarie a.c., conferința
susținută de conf. univ. dr. Raluca Șerban, având ca temă „Predarea limbii române ca limbă
străină”. Au participat cadre didactice din ASE care predau limba română studenților străini.

Deschiderea oficială a Centrului de Studii Americane
În data de 19 ianuarie a.c. a avut loc inaugurarea Centrului de Studii Americane din ASE.
La eveniment au luat cuvântul prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, prof. univ. dr.
Marius Profiroiu, Prorector  Relaţii internaţionale, şi Excelenţa Sa Ambasadorul SUA în
România domnul Hans Klemm, însoţit de consilierul Ronald E. Hawkins. La eveniment au
mai fost prezenți Directorul Comisiei Fulbright-România, prof. Rodica Mihăilă, cadre
didactice şi studenţi.
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Reprezentând interesul şi deschiderea Academiei de Studii Economice din Bucureşti pentru
cultura, istoria şi civilizaţia americană, Centrul de Studii Americane este o unitate academică
de promovare a valorilor şi culturii americane, de dezvoltare şi cercetare, de consolidare a
tradiţiei relaţiilor dintre universitatea noastră şi mediul academic şi instituţional american.

Vizita Directorului Fundației „Konrad Adenauer” în ASE
Marți, 17 ianuarie a.c., Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, s-a întâlnit cu Dr.
Martin Sieg, noul Director al Fundației „Konrad Adenauer” pentru România și Moldova.
Cei doi au discutat despre proiectele pe care ASE le desfășoară în parteneriat cu Fundația
„Konrad Adenauer” și despre oportunități de dezvoltare de noi proiecte, pornind de la faptul
că, în ultimii ani, relațiile dintre instituțiile noastre au fost foarte bune. Domnul Rector
Nicolae Istudor a reiterat interesul crescut al ASE pentru dezvoltarea relațiilor universitare în
spațiul germanofon, iar dl Sieg s-a angajat să sprijine ASE în acest demers.
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Şedinţa Consiliului de Administraţie
În data de 25 ianuarie a.c. a avut loc şedinţa CA aferentă lunii ianuarie. Au fost supuse
atenţiei membrilor CA următoarele probleme: aprobarea modificării metodologiilor privind
organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de
licenţă și masterat pentru anul universitar 2017-2018; aprobarea dreptului de a conduce
doctoratul în cadrul ASE a unor cadre didactice; aprobarea rezultatelor evaluării periodice a
calităţii personalului didactic; aprobarea parteneriatului cu Şcoala de Ospitalitate din
Laussane; aprobarea taxei de şcolarizare pentru cursul postuniversitar „Management strategic
al ospitalităţii”; aprobarea acordului de parteneriat al ASE cu Consiliul Investitorilor Străini și
cu Federaţia Română de Fotbal; aprobarea posturilor didactice auxiliare şi nedidactice scoase
la concurs; aprobarea rapoartelor şcolilor de vară, organizate de Facultatea de Business şi
Turism şi de Facultatea de Administrarea Afacerilor în Limbi Străine.
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Masă rotundă pe probleme de politică agrară a României cu tema „Comasarea terenurilor”
În data de 26 ianuarie a.c. prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la cea
de-a doua sesiune a meselor rotunde pe probleme de politică agrară a României, cu tema
„Comasarea terenurilor”. În cadrul manifestării au avut intervenții prof. univ. dr. Nicolae
Istudor, prof. univ. dr. Gabriel Popescu, personalităţi din domeniu, specialişti, cadre didactice.

Întâlnire „InfoCons” – ASE în vederea semnării unui parteneriat strategic
Pe 26 ianuarie a.c. prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, şi prof. univ. dr. Dorel
Paraschiv, Prorector  Relaţii cu mediul economico-social şi viaţa studenţească, s-au întâlnit
cu domnul Sorin Mierlea, Preşedintele InfoCons, şi au stabilit semnarea unui parteneriat
strategic în domeniul protecţiei consumatorului, oferit studenţilor şi cadrelor didactice. În
acest scop, se vor derula campanii naţionale şi locale privind informarea, consilierea şi
educarea în vederea unui consum responsabil. Obiectivul principal îl constituie realizarea unui
înalt nivel de protecţie a consumatorilor, înţeleasă ca apărare a drepturilor fundamentale ale
acestora. Materialele elaborate în cadrul acestor campanii de educare şi informare pe diferite
teme vor fi diseminate la nivel naţional prin intermediul Reţelei Naţionale Info EU-RO.
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Studiu cu privire la satisfacţia angajaţilor ASE
În vederea asigurării unor condiţii optime de desfăşurare a activităţilor profesionale în ASE,
echipa de management realizează anual un studiu cu privire la satisfacţia angajaţilor
Academiei de Studii Economice din Bucureşti (cadre didactice și personal administrativ).
În acest sens, vă adresăm rugămintea de a completa, până la data de 1 februarie a.c.,
chestionarul online de la următoarea adresă:
http://www.eSurveysPro. com/Survey.aspx?id=dcfa1419- 4d42-4398-9c1b-4ae3b7b07bee.

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