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1. În data de 5 noiembrie Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de
Afaceri şi Turism din cadrul Guvernului României şi ASE Bucureşti au organizat o
Sesiune de informare privind programele naţionale cu finanţare nerambursabilă de la
bugetul de stat şi proiectul "Locuri de muncă subvenţionate pentru TINEri".
2. La Galeria de artă contemporană SIGNUM, deschisă sub egida ASE București, în data
de 5 noiembrie, a avut loc vernisajul expoziţiei „Timp şi memorie” a artiştilor Letiţia
Oprişan şi Nicolae Răzvan Mincu, care a putut fi vizitată pe toată perioada lunii
noiembrie.
3. În zilele de 6 și 7 noiembrie Facultatea de Management a organizat în parteneriat cu
Societatea Academică de Management din România (SAMRO) Conferinţa
internaţională de management cu titlul "Management Challenges for Sustainable
Development".
4. În cadrul ”Zilelor carierei în ASE” au fost organizate numeroase întâlniri între
reprezentanţii de top ai unor mari companii de pe piaţa româneasca - HP,
Procter&Gamble, Microsoft, BRD, Banca Transilvania, Rompetrol, KMPG, BCR,
Citi, EY, BRD, JT şi studenţi în care au fost prezentate oportunităţi de carieră și
programe de recrutare şi training.
5. În data de 13 noiembrie a avut loc a treia ediţie a Simpozionului de Comunicare şi
Negociere IULIA CHIVU, organizat de Facultatea de Management.
6. ASE Bucureşti şi Prof. univ. dr. Robert Faff de la Universitatea din Queensland
(Australia) au încheiat un parteneriat prin care Robert Faff a devenit profesor invitat
al ASE pe probleme de cercetare (Visiting Research Professor - VRP) pentru o
perioadă de trei ani, începând cu 1 octombrie 2014.

7. În data de 13 noiembrie Facultatea de Relații Economice Internaționale a sărbătorit
100 de ani de învățământ de comerț exterior și 40 de ani de la înființarea sa.
Felicităm cadrele didactice și studenții facultății cu ocazia acestor frumoase aniversări,
importante pentru întreaga noastră comunitate universitară! Cu acest prilej Facultatea
de REI a organizat în zilele de 14 și 15 noiembrie cea de 5-a ediţie a Conferinţei
Internaţionale ”The Future of Europe”.
8. În zilele de 14 și 15 noiembrie Departamentul de Statistică şi Econometrie din cadrul
ASE Bucureşti a organizat manifestarea ştiinţifică „International Conference on
Applied Statistics - ICAS 2014”.
9. În data de 20 noiembrie publicaţia cursdeguvernare.ro a organizat cu sprijinul ASE
București Conferinţa cu tema: "Fiscalitatea din România: de la evoluţie la revoluţie.
Problemele structurale ale fiscalităţii româneşti şi păcii către modelul optim de
fiscalitate" la care au participat personalităţi de prim rang din sfera ştiinţei financiare
şi actori din economia reală.
10. În ziua de 21 noiembrie, a fost sărbătorită „Ziua Economiștilor și a Profesorului de
Economie”. Cu acest prilej, Asociația Generală a Economiștilor din România a
acordat o serie de diplome pentru recunoașterea meritelor profesionale ale membrilor
săi.
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Developments in Economics", organizat de Facultatea de Economie Teoretică şi
Aplicată.
11. În perioada 19 - 23 noiembrie ASE București a participat la Târgul Internaţional
Gaudeamus – Carte de învăţătură, ediţia XXI. Cu această ocazie au avut loc şase
lansări de carte, organizate de Editura ASE. Apariţiile editoriale promovate la târg fac
parte din colecţiile „Finanţe publice”, „Studia praxeologica”, „Et in Arcadia ego” şi
„Migrene” și acoperă o arie tematică largă: finanţe publice, relaţii economice
internaţionale, leadership, educaţie, antropologie economică, psihosociologie,
filosofie, cu o deschidere culturală de înaltă ţinută. Ca urmare a prezenţei vizibile la
Târgul Gaudeamus, ASE Bucureşti i-a fost acordat Premiul „Educaţia”. Felicitări
Editurii ASE!
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12. În data de 22 noiembrie a avut loc vernisajului expozițiilor artiştilor plastici Daniela
Țurcanu şi Gheorghe Căruţiu, deschise la Galeria de Artă a ASE București "Cecilia
Cuțescu Storck" până la sfârşitul lunii decembrie.
13. În perioada 24 noiembrie - 10 decembrie se desfășoară cea de-a treia ediţie a
„CARAVANEI ASE”, ca parte a campaniei de popularizare a ofertei educaționale în
licee și colegii de top din țară. Echipele de cadre didactice și studenți se vor deplasa în
36 de licee și colegii din 12 județe din țară. Cea de-a doua etapă va avea loc în
Bucureşti în luna ianuarie 2015. În perioada 24 - 28 noiembrie Caravana a fost
prezentă în 13 colegii și licee din orașele Ploiești, Pitești, Târgu Jiu, Brăila și Călărași,
la întâlniri participând aproximativ 1800 de liceeni. Cu această ocazie au fost încheiate
13 protocoale de colaborare între ASE București și respectivele colegii și licee.
Informații despre desfășurarea campaniei de promovare au fost preluate din
Comunicatul de presă al universității de agenții de știri și numeroase publicații din
presa centrală și locală.
14. Ședința ordinară a CA aferentă lunii noiembrie s-a desfășurat în data de 26
noiembrie. Principalele teme supuse dezbaterii au fost:
-

Programul operațional pe 2015;

-

Metodologiile privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la
studiile universitare de licență, masterat și doctorat în 2015;

-

Modificarea Metodologiei de alegeri şi desemnare a membrilor Consiliului
Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) al Academiei de Studii Economice din
Bucureşti;

-

Calendarul desfășurării concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante;

-

Perioadele de efectuare a concediilor de odihnă pentru cadrele didactice, anul
universitar 2014-2015;

-

Procedura de înscriere a absolvenţilor ASE la examenul de finalizare a studiilor
universitare de licenţă şi masterat.

15. În data de 27 noiembrie, Școala Doctorală de Marketing a organizat în cadrul
seminarului științific o conferință susținută de domnul acad. prof. univ. dr. Solomon
Marcus, la care au participat cadre didactice, doctoranzi și masteranzi din toată
universitatea.
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE
Preşedintele Consiliului de Administraţie al ASE
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