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1. În perioada 31 martie – 2 și 3 aprilie 2014 a avut loc ASE Job & Internship Fair ediția a doua, organizată de Direcția Relații cu Mediul Economico-Social, Asociația
Absolvenților Alumni ASE și Uniunea Studenților ASE, eveniment care s-a bucurat de
interes din partea studenților și absolvenților ASE și care a adus un număr de 23 de
companii (față de 19 la prima ediție) care au oferit 1.995 de locuri de muncă, locuri de
practică și internship.
2. În data de 2 aprilie a avut loc în Aula Magna, evenimentul Tricentenar Constantin
Brâncoveanu (1714-2014), organizat de Facultatea de Marketing. Invitatul de onoare
al acestui eveniment a fost prof. univ. dr. Adrian Mihai Cioroianu, decanul Facultății
de Istorie a Universității din București, care a susținut o conferință

despre

personalitatea domnitorului Țării Românești în contextul național si internațional.
3.

În data de 3 aprilie, la invitația Facultății de Marketing, Aula Magna a fost scena unui
eveniment teatral deosebit: spectacolul Mazl Tov And Justice For All, în regia lui
Andrei Munteanu, pe care doamna Maia Morgenstern şi actorii Teatrului Evreiesc de
Stat l-au dedicat membrilor comunităţii universitare a ASE.

4. În perioada 7-11 aprilie, ASE a desfășurat o intensă campanie de promovare în rândul
elevilor a ofertei sale educaționale pentru învățământul de licență. În ASE s-a
desfășurat, pentru prima oară în această formă, Săptămâna porților deschise. Peste
2500 de elevi din 58 de colegii și licee din București și 18 județe din țară au vizitat
ASE. Toate grupurile de elevi au participat la câte o prezentare de aproximativ o oră în
Aula Magna, susținută de serviciul Marketing și Comunicare și de reprezentanți ai
CA, decanatelor și organizațiilor studențești, au primit broșuri și alte materiale
promoționale, s-au documentat îndeaproape la standurile Târgului facultăților ASE din
holul de la intrarea din Căderea Bastiliei și au vizitat, sălile de lectură Virgil Slăvescu
și Paul Bran, Amfiteatrul I, sălile de sport și de fitness. Mulțumim tuturor celor
implicați - cadre didactice, angajați ai bibliotecii, personal administrativ, neobosiții

studenți voluntari - pentru efortul depus în acea săptămână pentru a fi gazde
ospitaliere.
5. În perioada 7-11 aprilie ASE a participat cu un stand la Târgul de oferte educaționale,
organizat de Primăria sectorului 3, iar in 9 aprilie o echipă a ASE a avut o prezentare
a ofertei educaționale pentru licență în fața elevilor, interesați să se înscrie la concursul
de admitere la ASE.
6. În perioada 3-4 aprilie o delegație din partea conducerii ASE a fost prezentă la
Bruxelles la Conferința anuală a EUA (European University Association), eveniment
de amploare, la care au participat peste 350 de lideri și reprezentanți ai universităților
europene.
7. În data de 10 aprilie a fost semnat la Leipzig de către prof. univ. dr. Pavel Năstase și
prof. dr. Andreas Pinkwart - conducătorii celor două instituții - Acordul de colaborare
privind schimbul de studenți și profesori dintre Academia de Studii Economice din
București și Leipzig Graduate School of Management, lider al învățământului de
business din Germania.
8. În data de 29 aprilie au avut loc Conferințele de lansare oficială a Proiectelor
POSDRU pentru doctoranzi si postdoctoranzi, câștigate de ASE:
 "Excelență

în

cercetarea

științifică,

interdisciplinară,

doctorală

și

postdoctorală, în domeniile Economic, Social și Medical - EXCELIS",
POSDRU/159/1.5/S/138907;
 "Performanță și excelență în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul
științelor economice din România", Contracte nr. POSDRU/159/1.5/S/134197
și POSDRU/159/1.5/S/142115.

Cele mai importante Hotărâri ale CA adoptate în ședința ordinară din 30.04.2014 au
fost:
HCA nr. 43/30.04.2014 cu privire la aprobarea acordării tichetelor de masă pe lunile mai,
iunie și iulie 2014 pentru toți angajații Academiei de Studii Economice din București;
HCA nr. 44/30.04.2014 cu privire la aprobarea implementării Sistemului informatic integrat
EMSYS pentru activitățile financiar – contabilitate, resurse umane și salarizare și achiziții
publice la nivelul Academiei de Studii Economice din București;
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HCA nr. 45/30.04.2014 cu privire la înaintarea către Senatul ASE

a propunerii de

modificare a Regulamentului privind acordarea titlurilor onorifice ale Academiei de Studii
Economice din București;
HCA nr. 47/30.04.2014 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de acordare
a Titlului de „Profesor Emerit” domnului profesor universitar doctor Vasile Dinu;
HCA nr. 48/30.04.2014 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de acordare
a Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” doamnei Safra Ada
Catz - CFO și președinte la ORACLE;

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