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1. În perioada 30 august - 5 septembrie Facultatea de Business şi Turism și Facultatea de
Economie Agroalimentară şi a Mediului au derulat la Vatra Dornei proiectul intitulat
"Şcoala internaţională de vară", cu tema "Turism: ospitalitate şi cultură locală". În
cadrul acestuia, studenții au participat la prelegeri ale specialiştilor din industria
ospitalităţii, workshop-uri itinerante, aplicaţii de teren şi diverse concursuri de
proiecte.
2. În perioada 7 – 16 septembrie Galeria de artă contemporană SIGNUM, sub egida
ASE, a organizat expoziția de artă fotografică "În căutarea libertății" a artistei
Tamara Robeer - un eveniment marca Bucharest Photo Week.
3. În perioada 8 - 11 septembrie ASE a organizat sesiunea de toamnă a concursului de
admitere la licenţă şi masterat pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din iulie
și pentru cele disponibilizate peste vară. În urma acestei sesiuni au fost ocupate toate
locurile scoase la concurs, astfel, ASE primeşte în noul an universitar un număr-record
de peste 6.000 de noi studenţi la licenţă şi peste 3.000 de studenţi la masterat.
4. În perioada 21 - 25 septembrie au avut loc în Aula Magna "Conferinţele practice
pentru tineri – BookLand Evolution", eveniment care susţine dezvoltarea
profesională a tinerilor. În cadrul acestor întâlniri s-au reunit personalităţi marcante
din mediul social, care au dezbătut cu tinerii modalităţi de descoperire a vocaţiei şi de
găsire a unor soluţii pentru viitorul lor profesional.

5. În data de 17 septembrie a avut loc Şedinţa ordinară a CA aferentă lunii septembrie.
Principalele probleme, supuse atenţiei membrilor CA, au fost: avizarea rezultatelor
finale pentru admiterea la programele de studii universitare de licenţă şi masterat
2015; redistribuirea locurilor finanţate de la bugetul de stat, disponibile în urma
admiterii din sesiunea septembrie 2015, la programele de studii universitare de
masterat, pentru anul universitar 2015-2016; deschiderea noului an universitar,
precum şi alte aspecte ale activităţii curente. Materialele discutate au fost înaintate
spre dezbatere și aprobare Senatului universitar în ședința sa din 23 septembrie a.c.
6. În data de 22 septembrie a avut loc ședinţa extraordinară a CA. Principalele
probleme, supuse atenţiei membrilor CA, au fost: avizarea rezultatelor finale pentru
admiterea la programele de studii universitare de doctorat, 2015; avizarea statelor de
funcţii; plata cu ora; aprobarea listelor cadrelor didactice şi asociate care predau la alte
universităţi pentru anul 2015-2016; avizarea cererilor şi dosarelor de recunoaştere a
calităţii de titular pentru cadrele didactice pensionate şi de menţinere a calităţii de
titular în învăţământ a cadrelor didactice care au împlinit vârsta legală de pensionare;
alte aspecte ale activităţii curente. Materialele discutate au fost înaintate spre dezbatere
și aprobare Senatului universitar în ședința sa din 23 septembrie a.c.
7. Pe 25 septembrie a avut loc în cadrul Galeriei de artă contemporană SIGNUM, sub
egida ASE, finisajul expoziţiei "Duet" a artistului plastic conf. univ. dr. Voicu
Dragomir.
8. În perioada 25 - 27 septembrie a avut loc "Sesiunea de Bune Practici în didactica
universitară şi cercetarea ştiinţifică avansată", organizată de ASE în colaborare cu
Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Institutul
de Ştiinţe ale Educaţiei, London Metropolitan University și UEFISCDI.
9. Pe data de 28 septembrie a avut loc deschiderea anului universitar 2015-2016 în
Academia de Studii Economice din București. Festivitățile pe facultăți s-au bucurat de
prezența a numeroși studenți, a reprezentanților BCA, conducerii facultăţilor, cadrelor
didactice, precum și a reprezentanților Guvernului României, mediului de afaceri şi
instituţiilor partenere ale ASE. În cadrul acestor momente festive bobocii au beneficiat
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de informaţii ample despre noul lor statut universitar. Deschiderea anului universitar
în ASE s-a bucurat de un mare interes din partea mass-media.
10. Pe toată durata lunii septembrie au continuat în ritm susținut lucrările de renovare a
spațiilor de învățământ din Clădirea Virgil Madgearu, astfel încât studenții și cadrele
didactice să beneficieze de condiții mai bune pentru desfășurare a procesului didactic.
Profit de acest prilej, pentru a ura întregii comunității universitare din ASE, un nou
an universitar cu multe satisfacții, împliniri și rezultate pe măsura eforturilor și
așteptărilor dumneavoastra!

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