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1. În cadrul Galei performanţei universitare româneşti, ediţia a II-a, organizată de
Primăria Sectorului 3 de Ziua Națională a României, a fost premiat pentru prestația sa
didactică și științifică dl. lect. univ. dr. Vasile Alecsandru Strat de la ASE București,
Departamentul de Statistică şi Econometrie. Felicitări tânărului nostru coleg!
2. În data de 3 decembrie a avut loc ședința extraordinară a CA în cadrul căreia au fost
finalizate și înaintate spre dezbatere și aprobare Senatului universitar al ASE
Metodologiile privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de admitere la studiile
universitare de licență și masterat 2015 (Oferta educațională) și modificarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Academiei de Studii Economice din
București privind Centrul de consiliere și orientare în carieră, conform OMEN
650/19.11/2014. Senatul Universitar al ASE a aprobat, în ședința sa din 10 decembrie,
Metodologiile privind admiterea la studiile universitare de licență și masterat 2015 și
înscrierea la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională
continuă și la programele postuniversitare de perfecționare. Acestea au fost puse la
dispoziția candidaților pe site-ul instituțional www.ase.ro .

3. În data de 3 decembrie a avut loc întâlnirea semestrială a conducerii universităţii
cu reprezentanții studenţilor. Studenții au ridicat probleme legate de procesul de
învăţământ, planificarea şi structurarea programelor de studii, infrastructură, facilităţi
studenţeşti, alte aspecte tehnico-administrative. Toate sesizările studenților au fost
discutate și înaintate spre soluționare facultăților și serviciilor administrative.
4. În perioada 3-11 decembrie au fost organizate conferinţele ”Zilele carierei în ASE”,
în cadrul cărora s-au desfăşurat numeroase întâlniri între reprezentanţii de top ai unor
mari companii de pe piaţa românească – Dell, Deloitte, INS, Raiffeisen Bank, Coca
Cola HBC, Millward Brown - şi studenţi, cărora le-au fost prezentate oportunităţi de
carieră și programe de recrutare şi training.
5. La Galeria de artă contemporană SIGNUM, deschisă sub egida ASE la parterul
clădirii Facultăţii de Cibernetică, a avut loc în data de 5 decembrie vernisajul
expoziţiei "Istorii naturale” a artistului Voicu Dragomir, care poate fi vizitată până
în 16 ianuarie 2015.
6. În perioada 2-10 decembrie CARAVANA ASE a fost prezentă în 23 de colegii și
licee din orașele Alexandria, Buzău, Focşani, Râmnicu Sărat, Râmnicu Vâlcea,
Roşiori de Vede, Slatina, Slobozia si Târgovişte. Pe toată durata CARAVANEI,
desfăşurată între 24 noiembrie şi 10 decembrie, au fost vizitate 36 de colegii, la
întâlniri participând aproximativ 4500 de elevi din provincie, și au fost încheiate
protocoale de colaborare între ASE și unitațile de învățământ preuniversitar vizitate.
Mulţumim conducerilor liceelor pentru primirea echipelor Caravanei și cadrelor
didactice şi studenţilor din ASE, care au făcut parte din echipele acestei campanii de
marketing educațional, organizată de Serviciul Marketing şi Comunicare.
7. Pe 11 decembrie AFER și ASE București au organizat simpozionul „România.
Drumul spre modernitate”, având ca teme de dezbatere “150 de ani de la reformele
lui Al. I. Cuza” şi “150 de ani de la naşterea lui I.C Brătianu”; la încheierea
manifestării a avut loc vernisajul expoziţiei de fotografie „Brătienii şi epoca lor”.
8. În data de 15 decembrie ASE București a primit vizita domnului comisar Jyrki
Katainen, vicepreşedintele Comisiei Europene, care a susţinut o conferinţa cu
tema "The EU`s Growth and Jobs Agenda: what`s in it for you(th)". În calitate de
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vicepreședinte al Comisiei Europene, Jyrki Katainen deţine portofoliul Ocuparea
forţei de muncă, creştere economică, investiţii şi competitivitate, care vizează crearea
de noi locuri de muncă și alocarea de resurse financiare importante pentru stimularea
economiei la nivel UE în următorii ani. Jyrki Katainen a prezentat în detaliu acest
proiect european, invitând studenții ASE București la o dezbatere antrenantă pe
această temă. Conferinţa a fost urmată de o sesiune de întrebări şi răspunsuri, cea mai
bună întrebare adresată de un student urmând să fie premiată cu o excursie de studii la
Bruxelles la Comisia Europeană.
9. În data de 16 decembrie a avut loc ședința ordinară a CA aferentă acestei luni, care a
avut ca principal punct pe ordinea de zi Doctoratul în ASE. Au fost invitați directorii
școlilor doctorale și membrii CSUD.
10. În aceeași zi s-a desfășurat și ultima întâlnire din 2014 a Consiliului Consultativ al
ASE București, a cărei tema de bază a fost implementarea noii strategii a
universității. Membrii Consiliului Consultativ și-au expus punctele de vedere cu
privire la prevederile și implementarea conținutului acestui document important pentru
evoluția ulterioară a ASE București.
11. Pe 16 decembrie CA a organizat serbarea de Moş Crăciun pentru copiii angajaţilor
ASE. Programul artistic a fost asigurat de un grup de elevi de la Școala nr. 186 și de
studenți ai ASE. Copiii prezenți au primit pungi cu cadouri.
12. În data de 18 decembrie Facultatea de Marketing și Asociația de marketing a
studenților din România au organizat în Aula Magna un concert de colinde de
Crăciun de excepție în interpretarea Corului Regal, dirijor Răzvan Radoș.

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