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Luna februarie a însemnat, din punctul de vedere al procesului didactic, partea finală a
sesiunii de iarnă, vacanța intersemestrială și debutul în bune condiții al celui de-al
doilea semestru.
1. Pe parcursul lunii februarie Serviciul Marketing și Comunicare (SMC) a continuat
campania de popularizare pe site-ul www.ase.ro și pe Facebook a ofertei
educaționale pentru admiterea la licență și masterat. În aceeași perioadă s-a pregătit
campania media de promovare a ofertei pentru licență a universității noastre pe 8
posturi de televiziune judeţeană din ţară, precum şi clipul publicitar ce va fi difuzat
timp de o lună (3 martie – 3 aprilie) de minimum două ori pe zi în prime-time în 10
județe, care constituie bazinul de recrutare al candidaţilor, confirmat de statisticile
ultimilor ani. În prima decadă a lunii martie SMC împreună cu câteva dintre aceste
televiziuni vor realiza știri și reportaje de informare în ASE, ce vor fi difuzate în
perioada campaniei, alături de clipul publicitar, pentru o și mai amplă expunere a
universității noastre în provincie.
2. Pe linia realizării unei legături mai strânse cu unitaţile de învăţământ
preuniversitar şi pentru realizarea unora dintre prevederile parteneriatelor încheiate
cu acestea în timpul CARAVANEI ASE din decembrie 2014, SMC a elaborat şi postat
pe www.ase.ro pagina http://www.ase.ro/Parteneri_preuniv/index.asp.
3. În perioada 9 - 27 februarie s-au desfăşurat înscrierile pentru mobilităţile Erasmus.
Pe parcursul mai multor zile au fost organizate workshop-uri de prezentare a detaliilor
legate de programul şi oferta de mobilităţi de studii în anul universitar 2015-2016.

4. În data de 16 februarie ASE Bucureşti, prin Departamentul de Analiză şi Evaluare
Economico-Financiară, şi Flexmls România au organizat în Aula Magna Conferinţa
Internaţională "Transparenţa Pieţei Imobiliare în România".
5. Colectivul de autori şi editura au finalizat Cartea despre aniversarea Centenarului
ASE, lucrare care va constitui mărturia peste timp a celebrării de către generaţia
noastră a acestui moment semnificativ din istoria universităţii noastre. Lucrarea va
apărea cu ocazia Zilei ASE 2015 și va fi distribuită în fomat electronic la toți salariații
din ASE.
6. În data de 18 februarie a avut loc ședința ordinară a CA aferentă lunii februarie.
Dintre problemele supuse atenției membrilor CA menționăm: Aprobarea Raportului
rectorului privind starea universității pe anul 2014, Analiza execuției Bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2014, Analiza Raportului privind asigurarea calității,
Analiza Raportului privind activitatea de cercetare științifică şi Aprobarea
Metodologiei privind cazarea studenților în cămine pentru anul universitar 2015-2016.
După prezentarea şi dezbaterea acestora, membrii CA au decis înaintarea lor Senatului
Universitar al ASE spre prezentare, discutare şi aprobare în şedinţa acestuia din luna
martie.
7. În data de 25 februarie a avut loc in Aula Magna evenimentul de lansare a
"Incubatorului de Afaceri - ASE Start UP" şi conferinţa proiectului "Fii tare!
Tineri Antreprenori Responsabili!", prin care ASE Bucuresti acordă finanţare pentru
minim 40 de afaceri de tip startup în valoare de maxim 25.000 de euro fiecare.
8. În toată perioada lunii februarie au putut fi vizitate cele două expoziţii de artă,
deschise în ASE: la Galeria de artă Cecilia Cuţescu Stork – expoziţia artistului plastic
Dominic Petru Virtosu, intitulată

Here&Now, iar în cadrul Galeriei Signum -

expoziţia de sculptură şi pictură „Lumina neagră. Retrospectivă” a artiştilor Elian
Băcilă şi Constantin Sinescu.
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