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1. În data de 3 iunie au avut loc două dezbateri pentru informarea comunităţii
academice asupra referendumului privind modalitatea de desemnare a
rectorului ASE şi a implicaţiilor care decurg din acesta.
2. În zilele de 4 şi 5 iunie membrii comunităţii universitare au participat la două
seminarii ştiinţifice susţinute de prof. univ. dr. Robert Faff, directorul Şcolii
Doctorale a Universităţii din Queensland, Australia şi Visiting Research Professor la
ASE, cu temele "Pitching Research" şi "Essential Strategies for Research and
Publishing Success".
3. În data de 5 iunie Departamentul pentru pregătirea personalului didactic din ASE a
desfăşurat Conferinţa "EdProf 2015 - Profesionalism in educaţie".
4. În zilele de 10 şi 11 iunie au avut loc lucrările celei de-a zecea ediții, jubiliare, a
Conferinţei internaţionale "Accounting and Management Information Systems" AMIS 2015. Organizată de Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune,
conferinţa a reunit un număr de 145 de participanţi, dintre care 40 de invitaţi străini
provenind din 15 ţări (Australia, Franța, SUA, Germania, Polonia, Slovenia,
Republica Cehă, Turcia, ș.a.). Conferinţa aniversară AMIS a avut o sesiune plenară, 3
paneluri, o masă rotundă şi 21 de secţiuni în care au fost susţinute 83 de lucrări.
5. În data de 10 iunie Senatul universitar a decernat, în cadrul ședinței sale festive, titlul
de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Robert Faff, director al Şcolii
Doctorale a Universităţii din Queensland, Australia şi Visiting Research Professor la
ASE. La eveniment au fost prezenți și participanţii români şi străini de la Conferinţa
internaţională "Accounting and Management Information Systems" - AMIS 2015.

6. Ca urmare a pierderii suferite de comunitatea noastră universitară prin decesul
fulgerător al domnului prof. univ. dr. Dorel Ailenei, a fost declanșat în data de 10
iunie concursul public pentru selecţia decanului Facultăţii de Economie
Teoretică şi Aplicată. Conform rezultatelor obținute, dl. conf. univ. dr. Piroșca
Ioan Grigore a fost selectat pentru ocuparea funcției de decan al acestei facultăți.
7. În data de 15 iunie Serviciul Marketing şi Comunicare a demarat ultima etapă a
campaniei de promovare a admiterii la licență 2015. A fost lansat şi diseminat
comunicatul de presă cu precizări despre înscrierile la concursul de admitere, a fost
realizată promovarea pachetului de informații prin sistemul de afişaj outdoor de la
intrările clădirilor Angelescu (Rectorat și Bastiliei), Eminescu și Madgearu,
actualizată pagina web de admitere licenţă cu date și informaţii corespunzătoare
acestei etape și a fost deschisă opţiunea de preînscriere online a candidaților.
8. În data de 17 iunie a avut loc Şedinţa ordinară a CA aferentă lunii iunie.
Problemele supuse atenţiei membrilor CA au fost: informarea decanilor cu privire la
rezultatele monitorizării activităţii didactice (discuţiile cu studenţii), metodologiile
privind întocmirea statelor de funcţii ale personalului didactic din ASE pentru anul
universitar 2015-2016 și privind acordarea salariului diferențiat pentru personalul
administrativ, prezentarea facilităților sistemului SIMCE pentru semnarea și arhivarea
electronică a documentelor de școlaritate, analiza privind utilizarea sistemului
antiplagiat pentru lucrările de disertație, raportarea activității cadrelor didactice pentru
finanțarea suplimentară, modificarea comisiilor centrale de admitere la programele de
studii universitare de licență și masterat, pregătirea concursului de admitere la
programele de studii universitare de licență și masterat 2015-2016, alte aspecte ale
activității curente.
9. Conform HCA nr. 83/17.06 2015 a fost aprobată implementarea experimentală a
aplicației informatice integrate SIMCE pentru semnarea și arhivarea electronică
a cataloagelor, aplicație în sprijinul managementului documentelor universitare la
nivelul ASE. Aceasta va fi implementată experimental în timpul sesiunilor de
reprogramare a examenelor pentru programele de studii universitare de licență și
masterat din anul universitar 2014-2015.
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10. În zilele de 18 şi 19 iunie Facultatea de Business şi Turism din ASE, Revista
Amfiteatru Economic şi BASIQ - Asociaţia pentru Inovaţie şi Calitate în Afaceri
Sustenabile au organizat Conferinţa internaţională "New trends in sustainable
business and consumption" - BASIQ 2015.
11. În zilele de 22 şi 23 iunie ASE şi Institutul de Management în Asigurări au organizat
Conferinţa Internaţională de Actuariat şi Asigurări şi Workshop-ul dedicat
Solvency II, cu participarea unor profesori şi cercetători din Canada, Anglia,
Germania şi România.
12. În perioada 25-27 iunie a avut loc cea de-a 14-a ediţie a Conferinţei internaţionale
AELFE, intitulată "Developments in professional/academic communication and
implications for language education and research", co-organizată de AELFE - the
European Association of

Languages for Specific Purposes, QUEST România şi

ASE.
13. Pe 25 iunie la Galeria de artă contemporană SIGNUM a avut loc vernisajul
expoziţiei de pictură şi grafică „Cădere” a artistei Oana Unciuleanu. Expoziţia
poate fi vizitată până pe data de 17 iulie.
14. Pe 29 iunie a avut loc Referendumul universitar privind modalitatea de desemnare a
rectorului ASE. Rezultatul votului exprimat de membrii cu drept de vot ai comunității
noastre academice stabilește că modalitatea de alegere a rectorului ASE pentru
mandatul 2016-2020 va fi pe bază de alegeri generale, prin vot universal, secret,
direct şi egal.
15. În cursul lunii iunie au putut fi vizitate cele două expoziţii de pictură de la galeriile
de artă ale ASE, respectiv la Galeria Cecilia Cuţescu Storck - expoziția artistului
Sorin

Scurtulescu

"Garden/Block/Head/Body/Rome" și

la Galeria

de artă

contemporană SIGNUM - expoziția "Apel la fantezie" cu lucrări în pictură encaustică
ale artistei Iulia Cristina Handrabur.

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