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În data de 6 aprilie Academia de Studii Economice din București a împlinit 102 ani de la înființare.
Acestei aniversări i-au fost dedicate o serie de manifestări și evenimente, desfășurate în perioada 6 - 9
aprilie.
1. În data de 6 aprilie a avut loc Adunarea festivă a Senatului universitar şi a Consiliului de
Administraţie, dedicată Zilei Universității. Au participat cadre didactice, studenți, personal
administrativ, alți invitați. Cu acest prilej festiv a fost lansată Cartea "Centenar ASE memorii şi documente", apărută la Editura ASE și a fost vizionat filmul dedicat manifestărilor
aniversare cu ocazia Centenarului ASE, realizat de Studioul TV al ASE. În încheierea
manifestării s-a desfășurat un scurt moment artistic studențesc.
2. În perioada 6-9 aprilie Serviciul Marketing şi Comunicare a organizat ZILELE PORȚILOR
DESCHISE - proiect realizat cu implicarea decanatelor, cadrelor didactice, personalului
administrativ şi a studenţilor-voluntari. ASE București a fost vizitată de aproximativ 3000 de
elevi din 72 de colegii și licee, dintre care 31 din Bucureşti şi 41 din ţară (din judeţele Argeş,
Bacău, Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Neamţ,
Prahova, Sibiu,Vâlcea,Vrancea).
3. Detalii despre oferta educaţională a fiecărei facultăți, perspective şi oportunităţi de carieră au
fost oferite pe toată perioada Zilelor porților deschise la standurile din cadrul celei de-a doua
ediții a Târgului Facultăţilor ASE, organizat la parterul clădirii Angelescu. Elevii au
participat în Aula Magna la prezentări și discuţii cu decani, reprezentanți ai consiliului
facultăților, ai Serviciului Marketing și Comunicare despre metodologia de admitere la licenţă
în 2015, au primit materiale promoționale, au vizitat, conduși de studenți-voluntari, puncte de
interes din cadrul clădirilor ASE: amfiteatre, săli de lectură, de sport, cămine şi cantina.
Mulțumim tuturor decanilor, cadrelor didactice și studenților-voluntari pentru efortul depus în
această campanie de promovare a ASE!
4. În data de 6 aprilie a avut loc Conferinţa cu tema "Critical Thinking in Business Practice
vs. Theory", susţinută de specialistul și ziaristul american Peter H. Frank.

5. În data de 7 aprilie doamna Adina Vălean, vicepreşedinte al Parlamentului European, a
susținut în Aula Magna Conferinţa "Single Digital Market". Cu acest prilej a fost lansat un
concurs profesional pentru studenţii ASE, premiile constând în vizite oficiale la Bruxelles, la
Parlamentul European.
6. În data de 8 aprilie, sub coordonarea doamnei professor Virginia Mărăcine, s-a desfăşurat
conferinţa "Academia SpEranţei - 10 ani de Voluntariat din Iubire pentru Oameni", un
moment de bilanţ şi de relansare a acestui proiect care a împlinit chiar pe 6 aprilie 10 ani de
implicare în zona carităţii și implicării sociale. Invitaţi de seamă, precum Dr. Raed Arafat,
prof. dr. Pavel Chirilă, preot Nicolae Tănase, Mario DeMezzo şi Ionuţ Alexandru Budişteanu,
cadre didactice, personal administrativ, reprezentanți ai organizațiilor studențești au participat
la discuţii despre importanţa şi avantajele voluntariatului pentru comunitate şi despre rolul
universităţii în cultivarea în continuare a spiritului responsabil şi filantropic al tinerilor din
România. Mulțumim doamnei professor Virginia Mărăcine pentru tot cee ce face prin
proiectul Academia Speranței, pe care l-a inițiat și susținut.
7. În perioada 1-8 aprilie au avut loc o serie de manifestări studențești: activități sportive,
Serile Filmului în ASE, precum şi Târgul de Florii şi de Paşte al studenţilor noștri.
8. În perioada 13 - 19 aprilie studenții și cadrele didactice s-au aflat în vacanța prilejuită de
sărbătorile Pascale.
9.

Pe toată perioada lunii aprilie la Galeria de artă Cecilia Cuţescu Storck a putut fi vizitată
expoziţia de pictură cu lucrări ale studenţilor și cadrelor didactice universitare de la
Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti cu tema "Noii" îngeri ai dreptăţii.

10. Ne bucurăm că SIGNUM - galeria de artă contemporană, aflată sub egida ASE Bucureşti, a
fost inclusă în manifestarea anuală "Noaptea albă a galeriilor Bucureştiului", fiind astfel
integrată circuitului galeriilor de artă din București. Deschisă pentru public în noaptea de
24/25 aprilie, SIGNUM a organizat cu acest prilej vernisajul expoziţiei "Culorile
nevăzutului" a artistei Lucy Petrescu.
11. Începând cu luna aprilie, de-a lungul mai multor întâlniri şi seminarii cu tema "Tehnologia
Cloud în industria HoReCa" studenţii masteranzi de la turism vor avea oportunitatea de a se
iniția, în cadrul disciplinei Management hotelier (Facultatea de Business şi Turism) în
utilizarea unor instrumente software pentru industria ospitalităţii, beneficiind de asistenţa
reprezentanţilor Expressoft Technology.
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12. În data de 23 aprilie, studenţii ASE Bucureşti au putut asista în Aula Magna la proiecţia
filmului "DE CE EU?", organizată de Facultatea de Marketing în parteneriat cu Transilvania
International Film Festival. Cei prezenţi au avut oportunitatea de a se întâlni la finalul
vizionării cu membri ai echipei regizorului Tudor Giurgiu.
13. Pe data de 24 aprilie a avut loc Sesiunea Ştiinţifică Studenţească anuală. Au fost înscrise un
număr de 960 de lucrări de la licenţă şi masterat, prezentate în cadrul a 27 de secţiuni pentru
licenţă şi 9 pentru masterat, având ca autori aproximativ 1600 de studenţi.
14. Pe 28 aprilie s-a desfasurat Conferința "Romania 2020 - în căutarea dezvoltării durabile",
organizată de Facultatea de Administrare a Afacerilor, cu predare in limbi străine și de
Fundația Konrad Adenauer. Evenimentul s-a bucurat de prezența unor keynote-speakeri din
mediul academic, economic și de afaceri, iar temele abordate au vizat probleme cu care se
confruntă economia românească şi posibile soluţii, care sunt în măsură să revitalizeze pe
termen lung economia.
15. În data de 29 aprilie a avut loc Ședința ordinară a CA aferentă lunii aprilie. Problemele
supuse atenției membrilor CA au fost: Informarea decanilor cu privire la rezultatele
monitorizării activității didactice; Metodologia privind organizarea şi funcţionarea Centrului
de consiliere şi orientare în carieră din ASE; Aprobarea comisiilor de admitere la programele
de studii universitare de licență, masterat și doctorat; Aprobarea Metodologiei privind
organizarea şi desfăşurarea practicii

de specialitate în cadrul programelor

de studii

universitare de licenţă; Aprobarea Regulamentului privind activitatea didactică pentru anul
pregătitor de învăţare a limbii române, altele.
16. În data de 30 aprilie a avut loc cea de-a 14-a ediție a Conferinței "International Conference
on Informatics in Economy" (IE2015) - manifestare științifică de prestigiu, indexată din
2012 de catalogul ISI Proceedings.

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