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1. În data de 11 ianuarie în ASE a fost reluată activitatea cadrelor didactice și a
studenților după vacanța de iarnă, iar în data de 25 ianuarie a început perioada de
evaluare a cunoștințelor. Consiliul de Administrație urează tuturor studenților succes
în sesiune!
2. În data de 14 ianuarie a avut loc o întâlnire informativă a studenților care iau parte
la un stagiu Erasmus cu reprezentanții Accenture Romania și P&G Romania, în
cadrul căreia s-a discutat despre dezvoltarea profesională a tinerilor. Întâlnirea s-a
incheiat cu o sesiune de networking, la care au fost prezenți foști și actuali studenți
Erasmus.
3. În data de 18 ianuarie Excelența Sa, Dl Saad Mohamed Saad AL-KOBAISI,
Ambasadorul Statului Qatar la Bucuresti, a ţinut o prelegere la ASE, cu tema
"Perspectiva statului Qatar asupra evoluțiilor recente din cadrul economiei
mondiale".
4. În data 19 ianuarie în sala Virgil Madgearu a avut loc, în cadrul unei mese rotunde,
lansarea cărții "Visul din speranță", autor prof.univ.dr. Constantin Popescu.
5. În data de 19 ianuarie Facultatea de Management în parteneriat cu Societatea
Academică de Management din România au organizat un Simpozion cu ocazia
împlinirii a 100 de ani de la susţinerea primului curs de management de către
economistul Virgil Madgearu.
6. În data de 20 ianuarie s-a desfășurat la Academia de Studii Economice din București
prima ședința a Senatului Universitar în noua sa componență. Ordinea de zi a avut

ca prim punct alegerea Președintelui Senatului, funcție pentru care s-au depus trei
candidaturi. În urma desfășurării alegerilor, prof. univ. dr. Pavel Năstase, rectorul
ASE în mandatul 2012-2016, a fost ales Președinte al Senatului Universitar pentru
perioada 2016 - 2020.
7. În data de 21 ianuarie la Academia de Studii Economice din București a avut loc
Conferinţa Anuală a Sportului Universitar, având ca principală temă de dezbatere
dezvoltarea unui sistem viabil şi performant al sportului universitar în România. La
eveniment au participat o serie de personalităţi din lumea sportului românesc.
8. În data de 25 ianuarie a avut loc ședința Comisiei cu atribuţii de monitorizare,
coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului
propriu de control intern managerial. Pe ordinea de zi au fost dezbătute şi aprobate
o serie de documente privind: analiza şi avizarea Situației sintetice semestriale a
stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de
31.12.2015; analiza, avizarea și supunerea spre aprobare rectorului a Registrului
riscurilor de la nivel ASE la data de 31.12.2015; stabilirea măsurilor de organizare şi
realizare a operaţiunii de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial al
ASE; analiza stadiului îndeplinirii Programului de dezvoltare a sistemului de control
intern managerial pe anul 2015; analiza, avizarea și supunerea spre aprobare
Consiliului de Administrație a Programului de dezvoltare a sistemului de control
intern managerial pe anul 2016, alte problem curente.
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