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1. În data de 1 octombrie au avut loc festivitățile de deschidere a noului an universitar.
Urăm bobocilor, studenților din anii superiori, cadrelor didactice și întregii comunități a
Academiei de Studii Economice din București un an universitar foarte bun!

2. KPMG și ASE au anunțat printr-un comunicat, încă din prima zi a anului universitar,
continuarea programului “Bursele de excelență” ca parte a strategiei de susținere a
performanței și de investiţii a KPMG în sistemul educaţional din România. Conform
acestuia, în următorii trei ani 10 studenți, înmatriculați în anul I, 2014-2015 la ASE cu
rezultate excepționale, vor primi lunar câte o bursă în valoare de 250 de euro. Aceștia
vor fi incluși în programe de mentorship și sesiuni de training intensiv alături de liderii
KPMG, îmbinând rezultatele academice cu experienţa practică într-o piaţă
concurenţială.
3. Galeria de artă contemporană SIGNUM, deschisă sub egida ASE, a organizat în data
de 1 octombrie vernisajul expoziţiei “După zercşi“ a artistei Maia Ștefana Oprea,
eveniment inclus în manifestările Bucharest Art Week. Expoziţia a fost deschisă pe
perioada întregii luni.
4. În data de 8 octombrie o delegație a Consiliului de Administrație a participat la
Sesiunea omagială, dedicată celor 150 de ani de existenţă a Școlii Superioare
Comerciale “Nicolae Kretzulescu” din București. În cadrul festivității a fost prezentat
un mesaj de felicitare din partea rectorului ASE, prof. univ. dr. Pavel Năstase.
5. În data de 9 octombrie ASE a organizat reuniunea biroului CONFRECO
(Conferința rectorilor universităților din Europa Centrală și de Est membre ale AUF Agenția Universitară a Francofoniei) La această întâlnire, prezidată de prof. univ. dr.

Dorel Paraschiv, prorector al ASE și preşedinte al CONFRECO, au participat rectorul
AUF, prof. Bernard Cerquiglini şi directorul biroului AUF BECO, prof. Fabien Flori.
Cu acest prilej s-a stabilit strategia de dezvoltare a parteneriatelor regionale de
cooperare şi priorităţile pentru anul viitor.
6. În data de 16 octombrie ASE și Reţeaua Panlatină de Terminologie (REALITER) au
organizat cea de-a X-a ediţie a Zilei Ştiinţifice din cadrul REALITER cu
tema: "Terminologia în slujba cetăţeanului". La această manifestare internațională au
participat numeroși specialiști de prestigiu din România și din străinătate.
7. Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale a organizat, în data de 16 octombrie,
Conferinţa “Asasinul economic şi profeţii: schimbarea noastră şi a lumii întregi”,
susţinută de John Perkins, scriitor, economist, activist şi autor de top la New York
Times, devenit celebru pentru best seller-ul „Confesiunile unui asasin economic”.
8. În data de 17 octombrie reprezentanți ai CA al ASE au fost prezenți la festivitățile de
sărbătorire a 150 de ani de la înființarea Universităţii Naţionale de Muzică din
Bucureşti. Comunitatea universitară a UNMB a fost felicitată, printr-un mesaj
aniversar, de către rectorul ASE prof. univ. dr. Pavel Năstase și președintele Senatului
Universitar al ASE prof. univ. dr. Răzvan Zaharia.
9. În perioada 17-19 octombrie a avut loc, la Sinaia, reuniunea de lucru a Consorțiului
Universitaria, din care fac parte Universitatea din București, Universitatea Babeș
Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea de
Vest din Timișoara și Academia de Studii Economice din București. Au participat
peste 60 de reprezentanți ai universităților din consorțiu. În cadrul sesiunii plenare au
fost dezbătute și corelate subiecte curente din activitatea universităților, iar în
atelierele de specialitate - probleme privind Educația și cercetarea științifică,
Universitatea antreprenorială și internaționalizarea, Managementul resurselor și relația
cu mediul economico-social, Managementul administrativ și Exemple de bune practici
în activitatea de reprezentare a studenților din Consorțiul Universitaria.
10. În zilele de 15 și 22 octombrie au avut loc o întâlnire de lucru și, respectiv, ședința
aferentă lunii în curs, ale Consiliului de Administrație.
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Principalele teme supuse dezbaterii au fost:
a. Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Structurii
organizatorice.
b. Modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare
de doctorat.
c. Modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere la studiile universitare de doctorat 2015.
d. Aprobarea Regulamentului privind sistemul de control intern/managerial în
Academia de Studii Economice din Bucureşti.
e. Discutarea, definitivarea și înaintarea spre dezbatere și aprobare Senatului
universitar al ASE a Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.
f. Tarifele pentru plata cu ora pentru semestrul I, anul universitar 2014-2015.
g. Procedura de înscriere a absolvenţilor ASE la examenul de finalizare a studiilor
universitare de licenţă şi masterat.
h. Modificarea Metodologiei privind înscrierea la programele postuniversitare de
formare şi dezvoltare profesională continuă și la programele postuniversitare de
perfecționare.
Câteva dintre concluziile discuțiilor, transpuse în HCA și înaintate spre dezbatere și
aprobare Senatului universitar al ASE pentru ședința sa din 29 octombrie:


Necesitatea simplificării și flexibilizării structurii organizatorice atât în
zona administrativă, cât și în cea didactică. S-a propus renunțarea la 19
unități administrative (birouri), astfel că rămân ca structuri administrative
direcțiile și serviciile. S-a propus înființarea unui compartiment nou,
obligatoriu prin prevederile legale - Centrul de orientare în carieră. În ce
privește structura organizatorică didactică, principala modificare, apărută în
urma dezbaterilor CA, este reprezentată de propunerea ca școlile doctorale să
facă parte din structura facultăților, iar Centrele de cercetare să fie incluse în
structura departamentelor, nu a școlilor doctorale.



Necesitatea existenței unui singur regulament și a unei singure metodologii
de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile
universitare de doctorat pentru toate școlile doctorale din ASE.



Necesitatea ca sistemul de control managerial intern să se exercite
permanent, pe baza procedurilor și standardelor corespunzătoare.
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Necesitatea ca tarifele la plata cu ora să rămână cele din anul universitar
2013/2014, fiind cele mai mari pe domeniul învățământului economic superior din
țară.

11. În data de 22 octombrie a avut loc Ceremonia de decernare a titlului de Doctor
Honoris Causa domnului prof. Francis LE BIHAN de la Universitatea Toulouse 1
Capitole, ca recunoaştere a meritelor Domniei sale în conceperea şi implementarea,
începând cu anul 1991, a două programe TEMPUS de formare şi specializare
universitară a 337 de cadre didactice din ASE şi din facultăţile economice din ţară,
oferind acestora o deschidere către marile şcoli de ştiinţe economice şi sociale
europene și accesul la standarde internaţionale.
12. În data de 29 octombrie s-a desfășurat cea de-a VI a Conferință comună a cadrelor
didactice din ASE și Universitatea Economică de Stat din Sankt Petersburg, lider al
universităților economice din Federația Rusă, cu tema „The Impact of Economic
Crisis on Business Sustainability. Towards an Intelligent Economy”.
13. În zilele de 29 şi 30 octombrie a.c., s-au organizat Zilele Carierei în ASE, program în
cadrul căruia companii de top de pe piaţa românească au oferit studenților din ASE
oportunităţi de carieră, programe de recrutare şi training.

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE
Preşedintele Consiliului de Administraţie al ASE
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