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1. În data de 9 iulie 2014, la Academia de Studii Economice din Bucureşti, a fost
prezentată noua structură a programului MBA Româno – Canadian. La eveniment au
participat prof. univ. dr. Pavel Năstase, rector al A.S.E. Bucureşti şi prof. Jonathan
Calof, de la Telfer School of Management, University of Ottawa. Printre invitaţi s-au
aflat studenţi şi absolvenţi ai MBA Româno-Canadian, reprezentanţi ai mediului de
afaceri şi mass-media, membri ai corpului profesoral. Cu o istorie de peste 20 de ani,
programul MBA Româno-Canadian este unul din cele mai prestigioase din România,
având peste 1000 de absolvenţi, care activează în companii multinaţionale în Romania
şi pe plan internaţional, sau care au dezvoltat afaceri antreprenoriale de succes.
2. Activitatea cea mai importantă din cursul lunii iulie a fost organizarea în cele mai
bune condiții, cu stricta respectare a prevederilor Metodologiilor ASE, a concursului
de admitere la studiile universitare de licență, masterat și doctorat, sesiunea iulie.
Înscrierea în patru zile a 8446 de candidați la studiile universitare de licență a
presupus un efort de echipă, sub coordonarea Comisiei Centrale de Admitere și cu
implicarea substanțială a comisiilor pe facultăți, a personalului administrativ și a
studenților. Numărul mare de candidați, într-un an cu un număr mic de absolvenți de
bacalaureat, validează oportunitatea deciziei ASE de a renunța la examenul de
admitere, dar și desfășurarea în anul universitar 2013-2014 a celei mai ofensive,
proactive și coerente campanii de promovare a ofertei educaţionale a ASE, prin
implementarea strategiei de comunicare şi marketing cu publicul-țintă, de prezență a
universității noastre în teritoriu, direct in orașele și liceele de unde provin candidații,
prin Caravana ASE și prin promovarea pe posturile județene de TV, sau prin prezența

in ASE, în cadrul Săptămânii porților deschise, a aproximativ 3000 de elevi liceeni din
toată țara.
Constituind o perioadă de necesară prezență mediatică, înscrierile au fost activ
promovate în mass-media prin relatări și interviuri cu reprezentanții oficiali ai ASE.
Încă din prima zi, jurnalele și emisiunile de știri ale televiziunilor TVR1, Antena 1,
Realitatea Tv, Digi 24, Prima TV, România TV și B1 au transmis relatări de la și
despre înscrieri. Zilnic au revenit cu interviuri și știri posturile Digi 24, Realitatea și
România TV; înscrierile la ASE au fost redate și de posturi de radio și publicații din
presă.
CA consideră drept un succes de echipă desfășurarea sesiunii din iulie a concursului
de admitere la studiile universitare de licență și masterat, concretizat în ocuparea
locurilor de la buget și a unui număr mare de la taxă și mulțumește tuturor comisiilor
de admitere și tuturor membrilor comunității noastre universitare, implicați în această
activitate importantă pentru ASE.
Comisiile centrale de admitere la licență, masterat și doctorat au decis prelungirea
perioadei de achitare a jumătate din taxa anuală de școlarizare a candidaților la
licență, masterat și doctorat, admiși la taxă, sub rezerva achitării acesteia în
perioada 30 iulie - 5 septembrie, având în vedere condițiile economice dificile și
situația financiară precară a multor părinți și candidați.
Analizând situația locurilor rămase neocupate la licență, masterat și doctorat, CA a
decis să propună organizarea sesiunii septembrie a concursului de admitere la
aceste forme de studii universitare, a elaborat și înaintat spre dezbatere și aprobare
Senatului universitar al ASE, pentru ședința acestuia din 31 iulie, graficul și cadrul
organizatoric de desfășurare a acestei sesiuni.
3. Având în vedere HG 580/2014, au fost formulate și înaintate Senatului universitar spre
dezbatere și aprobare propuneri de modificare a Regulamentului de organizare și
funcționare și a structurilor organizatorice din Academia de Studii Economice din
București, conform acesteia.
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Este vorba, în principal, despre modificări ale ROF, impuse de apariția noii facultăți a
ASE - Facultatea Bucharest Business School (BBS) și a schimbării denumirii celor
două facultăți

- Business și Turism (fostă Comerț) și Economie Teoretică și

Aplicată (fostă Economie).
4. A fost dezbătută și elaborată Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor
pentru structurile și funcțiile de conducere ale Facultății Bucharest Business School
(BBS) și a fost propusă și înaintată Senatului universitar spre aprobare componența
biroului electoral al secției de votare pentru alegerile de la BBS.
5. CA susține și încurajează dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților în cadrul
Incubatoarelor de afaceri și a elaborat Regulamentul de funcționare al acestora. ASE
pune la dispoziția studenților 10 spații pentru incubatoare de afaceri și se va ocupa de
asigurarea cadrului necesar realizării faptice a acestora. În lunile septembrieoctombrie, va fi organizată la nivelul studenților ASE o competiție de planuri de
dezvoltare a unei afaceri, pentru cele 10 incubatoare. În acest context, CA iși propune
să dezvolte un parteneriat cu Ministerul IMM-urilor, pentru sprijinirea dezvoltării
eficiente a acestui proiect.
6. În data de 24 iulie, a avut loc la Galeria SIGNUM, deschisă sub egida ASE, vernisajul
expoziţiei “Substanţe de contrast” a conf. univ. dr. Voicu Dragomir de la Facultatea de
Contabilitate și Informatică de Gestiune, coordonatorul galeriei. Vizitatorilor le este
prezentată o expoziție rafinată de grafică, desen şi pasteluri, în cadrul acestui proiect
unic pentru o universitate de profil economic.

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