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1.

În data de 2 noiembrie a avut loc lansarea competiţiei pentru acordarea burselor
"Regele Carol I" şi "Regina Elisabeta", destinate studenţilor ASE. Invitaţii
evenimentului au fost Alteţele Lor Regale Principesa Moştenitoare Margareta,
Principele Radu al României, Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prof. univ. dr.
Sorin Mihai Cîmpeanu. Competiția s-a încheiat pe 25 noiembrie. Câştigătorii burselor
sunt studentele Ciuperca Laura lulia (Facultatea de Business și Turism, an III) și Gora
Ana Alexandra (Management, an III).

2. În data de 4 noiembrie a avut loc Ședinţa extraordinară a CA. Principalele probleme
supuse atenţiei membrilor CA au fost: metodologia privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă şi de masterat,
anul universitar 2016-2017, diverse probleme ale activității curente a CA.
3. În zilele de 5 şi 6 noiembrie Facultatea de Management şi Societatea Academică de
Management din România (SAMRO) au organizat cea de-a 9-a ediţie a Conferinţei
Internaţionale de Management - IMC 2015.
4. În data de 10 noiembrie a avut loc conferinţa "Indicele pregătirii pentru schimbare.
Concluzii pentru România". Printre keynote speakers s-au numărat Cosmin-Ştefan
Marinescu, consilier prezidenţial, prof. univ. dr. Pavel Năstase, rector ASE, Şerban
Toader, Senior Partner, KPMG.
5. În data de 12 noiembrie Departamentul Management a organizat cea de-a IV-a ediţie a
Simpozionului omagial de comunicare și negociere "Iulia Chivu".

6. În zilele de 12 și 13 noiembrie Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului a
organizat cea de-a IV-a ediţie a Conferinţei Internaţionale CAFEE 2015, cu tema
"Competitiveness of agro-food and environmental economy”.
7. În zilele de 12 şi 13 noiembrie Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale a
organizat cea de-a VI-a ediţie a Conferinţei internaţionale "The Future of Europe FoE 2015".
8. În zilele de 13 și 14 noiembrie la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia s-a
desfăşurat întâlnirea Consorţiului Universitaria. În cadrul acesteia rectorii primelor
cinci mari universităţi ale României au semnat Rezoluţia "Învăţământul superior
românesc - Actualităţi şi perspective. Finanţare, cercetare, internaţionalizare, calitate."
Din Consorţiul Universitaria fac parte Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca,
Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Bucureşti, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Academia de Studii Economice din Bucureşti.
Rectorii celor cinci universități, ceilalți reprezentanți ai acestora au dezbătut probleme
de actualitate din mediul universitar românesc: finanțarea în învățământul superior și
fondurile europene, finanțarea cercetării din universități; comunicare, internaționalizare
și Erasmus+ UE și non UE; relevanța ranking-urilor internaționale pentru universitățile
din România; managementul calității în învățământul superior; adaptarea politicii de
resurse umane la evoluția cadrului legislativ și impactul cercetării asupra relației cu
mediul de afaceri; bursele doctorale și postdoctorale în perioada de programare 20142020; mobilitățile studențești în consorțiu între deziderat și realitate.
9. În zilele de 13 şi 14 noiembrie Departamentul de Statistică şi Econometrie a organizat
împreună cu Institutul Național de Statistică şi Societatea Romană de Statistică cea dea IX-a ediţie a Conferinţei Internaţionale de Statistică Aplicată - ICAS 2015.
10. În perioada 16 noiembrie - 4 decembrie s-a desfășurat cea de-a IV-a ediţie a
CARAVANEI ASE, ca parte a campaniei de promovare a universității noastre în licee
şi colegii din ţară şi din Bucureşti, a ofertei sale educaţionale, în vederea admiterii la
licenţă 2016. Echipele CARAVANEI ASE, formate din reprezentanți ai facultăților cadre didactice și studenţi – s-au deplasat pe parcursul întregii perioade în 15 județe din
țară, unde s-au întâlnit cu elevi și profesori din 42 de colegii și licee pentru a-i informa
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despre oportunitatea și modalitatea de a deveni studenții primei universități economice
și de administraţie publică a țării. CARAVANA ASE a fost prezentă în cele mai bune
colegii și licee din orașele Alexandria, Brăila, Buzău, Călărași, Câmpina, Câmpulung,
Focșani, Galaţi, Găieşti, Moreni, Pitești, Ploiești, Pucioasa, Roșiori de Vede, Slobozia,
Sinaia, Slatina, Târgoviște, Tecuci. CARAVANA a fost reflectată de presa centrală și
locală.
11. În ziua de 20 noiembrie Departamentul de Drept, din cadrul Facultăţii de Contabilitate
şi Informatică de Gestiune, şi Societatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative au
organizat a V-a ediţie a Conferinţei internaţionale “Perspectives of Business Law in
the Third Millennium”.
12. În zilele de 20 şi 21 noiembrie Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată a organizat,
împreună cu Asociaţia Generală a Economiştilor din România şi Asociaţia Facultăţilor
de Economie din România, Simpozionul internaţional intitulat "Development as
purpose of human action. The new Challenges for Economics".
13. În perioada 18-22 noiembrie Editura ASE a participat cu un program variat la Târgul
Internaţional GAUDEAMUS - Carte de învăţătură 2015, ediţia a XXII-a, care a avut
loc în Pavilionul Central Romexpo din Bucureşti. A devenit o tradiție ca Premiul
EDUCAȚIA al acestui târg să revina universității noastre. Felicitări Editurii ASE pentru
această performanță, repetată și în 2015!
14. În data de 24 noiembrie s-a desfăşurat, în cadrul ședinței extraordinare a Senatului
Universitar, ceremonia de decernare a Diplomei "Virgil Madgearu" cu medalie de
aur domnului prof. univ. dr. Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul Băncii
Naţionale a României. Evenimentul s-a bucurat de prezența a numeroși invitați de
seamă: guvernatorul BNR - acad. Mugur Isărescu, președintele Ion Iliescu, președintele
Camerei Deputaților - Valeriu Ștefan Zgonea, președintele Curții de Conturi, Nicolae
Văcăroiu, președintele ARB - Radu Grațian Ghețea, alte personalități marcante ale
mediului social și financiar-bancar.
15. În data de 25 noiembrie a avut loc Ședința CA, aferentă lunii octombrie. Problemele
supuse atenției membrilor CA au fost: Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere la programele de studii universitare doctorat, anul universitar
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2016-2017; Procedura privind aprobarea inițierii de noi proiecte finanțate din fonduri
europene nerambursabile în care ASE București are calitatea de Beneficiar (coordonator
al parteneriatului); Raportul școlilor de vară 2014-2015; diverse probleme curente ale
CA.

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