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1. În perioada 6 - 8 mai ASE a participat, prin serviciul Marketing şi Comunicare, la cea
de-a doua ediţie a Târgului Internaţional al Firmelor de Exerciţiu, organizat de
Colegiul Economic Costin C. Kiriţescu din Bucureşti, la care au fost prezente
aproximativ 100 de firme de exerciţiu din ţară şi străinătate. ASE a popularizat, prin
standul său, oferta educaţională pentru licenţă şi a oferit premii câştigătorilor
concursurilor organizate la târg: cărţi, tricouri, şepci şi alte obiecte promoţionale.
2. În data de 13 mai Facultatea de Marketing împreună cu Asociaţia studenţească AMA
România a organizat Conferinţa "Vorba dulce, SUCCES aduce" - un eveniment în
care Şcoala de Expresivitate a Vorbirii şi-a propus să provoace studenţii cu o serie de
întrebări şi teme de dezbatere despre atitudine şi comunicare, în dorinţa de a scurta
drumul tinerilor către propriile idealuri.
3. În cursul lunii mai au fost organizate în ASE o serie de workshopuri cu studenţi şi
reprezentanţi ai companiilor de top (KMPG, Serviciul de Informaţii Externe, ş.a.)
cu prezentări de oportunităţi de carieră şi de internship.
4. În data de 13 mai a avut loc Şedinţa ordinară a CA aferentă lunii mai. Problemele
supuse atenţiei membrilor CA au fost: informarea decanilor cu privire la rezultatele
monitorizării activităţii didactice (discuţiile cu studenţii), Metodologia de organizare
a Referendumului universitar pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului
ASE, Regulamentele privind activitatea didactică pentru studiile universitare de
licenţă şi de masterat, 2015-2016 (Graficele activităţilor), Metodologia privind
cazarea studenţilor în cămine pe perioada vacanţei de vară, oferta educaţională pentru
anul universitar 2015-2016, diverse. Materialele aprobate au fost înaintate Senatului
universitar spre dezbatere în şedinţa sa din 27 mai.

5. În data de 14 mai a avut loc Întâlnirea semestrială a conducerii universităţii cu
reprezentanţii studenţilor. În cadrul acesteia au fost discutate probleme legate de
procesul de învăţământ, finalizarea anului universitar, unele facilităţi studenţeşti şi alte
aspecte tehnico-administrative. Problemele ridicate de studenţi au fost înaintate spre
soluţionare rapidă factorilor de răspundere corespunzători.
6. În data de 14 mai în cadrul Galeriei de artă Cecilia Cuţescu Storck a avut loc
vernisajul expoziţiei de pictură "Garden/Block/Head/Body/Rome" a artistului
Sorin Scurtulescu. Expoziţia poate fi vizitată în mai şi pe parcursul lunii iunie.
7. În perioada 14 – 17 mai a avut loc la Timişoara Întâlnirea de lucru a Consorţiului
UNIVERSITARIA. Delegaţia ASE a participat activ la dezbaterile şi deciziile
adoptate de membrii consorţiului pe probleme legate de managementul academic,
strategia educaţională, finanţare şi antreprenoriat, strategia de cercetare, studii
doctorale, relaţii internaţionale.
8. În data de 26 mai a avut loc instructajul de utilizare a procedurii antiplagiat care
va fi aplicată obligatoriu asupra tuturor lucrărilor de licenţă, dizertaţie şi doctorat
începând din acest an universitar, conform Hotărârii CA Nr. 71/6.05. La instructaj au
participat cadrele didactice şi studenţii.
9. În data de 28 mai a avut loc Conferinţa Internaţională "Rolul pieţelor financiare
non-bancare în creşterea economică", organizată de Autoritatea de Supraveghere
Financiară (ASF), Asociaţia Generală a Economiştilor din România (AGER), în
parteneriat cu ASE. În cadrul lucrărilor conferinţei, care s-au desfăşurat sub
egida “Zilele ASF”, au fost dezbătute teme relevante referitoare la dezvoltarea
pieţelor financiare non-bancare şi a fost analizat impactul pe care acestea îl au în
generarea creşterii economice. La conferinţă au participat reprezentanţi ai autorităţilor
şi ai instituţiilor de reglementare a domeniului financiar – atât la nivel local, cât şi la
nivel internaţional, membri ai comunităţii academice şi de cercetare, precum şi
reprezentanţi ai pieţelor financiare non-bancare – piaţa de capital, asigurări şi pensii
private.
10. În zilele de 28 – 30 mai s-au desfăşurat cel de-al doilea seminar naţional de
diseminare a cercetării doctorale şi postdoctorale şi conferinţa doctorală în cadrul
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proiectelor POSDRU/159/1.5/S/142115 şi POSDRU/159/1.5/S/134197, “Performanţă
şi excelenţă în cercetarea doctorală şi postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice
din România”, cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
11. În data de 29 mai în cadrul Galeriei de arta contemporană SIGNUM, deschisă sub
egida ASE, a avut loc vernisajul Expoziţiei "Apel la fantezie" (pictură encaustică)
a artistei Iulia Cristina Handrabur. Expoziţia poate fi vizitată în perioada 29 mai 19 iunie, la parterul clădirii Facultăţii de Cibernetică.
12. A fost finalizată varianta în limba română a Broşurii instituţionale a ASE pentru
anul universitar 2015-2016 şi urmează a ieşi de sub tipar la jumătatea lunii iunie.
Conceptul, grafica şi realizarea aparţin Serviciului Marketing si Comunicare din ASE.

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

3
CA - Buletin Informativ Nr. 5/mai 2015

