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Manifestări dedicate Zilei ASE
Pe 5 aprilie a.c. a avut loc, în Aula Magna, Adunarea festivă, prilejuită de împlinirea a 104
ani de la înfiinţarea Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale. La eveniment
au transmis mesaje aniversare Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Ministrul
Educaţiei Naţionale şi Preşedintele Senatului Universitar, prof. univ. dr. Pavel Năstase,
oaspeți din Republica Moldova, reprezentanți ai studenților. Adunarea festivă s-a încheiat cu
un concert, susţinut de Corul ASE.
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Ziua ASE a fost sărbătorită printr-o serie de manifestări educaţionale şi cultural–artistice:
 Meciuri demonstrative de fotbal (4 aprilie) - între echipa ASE, condusă de prof.
univ. dr. Nicolae Istudor, echipa Staff Steaua, antrenată de Laurenţiu Reghecampf,
echipa FRF şi echipa Artiştilor. Meciurile au fost arbitrate de preşedintele echipei
Steaua Bucureşti, Valeriu Argăseală. Echipa ASE a câștigat ambele meciuri jucate,
învingând Staff-ul Stelei cu 6-4 și cu 7-3 echipa FRF (în finala competiției).

 Lansarea oficială a programului de studii postuniversitare Managementul
Strategic al Ospitalităţii (5 aprilie) - organizată în comun de ASE şi École Hotêliere
de Lausanne (EHL), cea mai prestigioasă școală din lume în domeniul
managementului ospitalităţii. La festivitate au participat Rectorul ASE, prof. univ. dr.
Nicolae Istudor, prof. dr. Ray Junius, Director Dezvoltare Lausanne Hospitality
Consulting, membri ai corpului diplomatic, ai Camerelor de Comerţ, ai Consiliului
Consultativ al ASE, reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale din turism, ai
administraţiei publice locale, specialişti în domeniu, profesori şi studenţi ai ASE.
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 Conferinţa “Debate on the future of the European Union” (6 aprilie) - Organizată
de Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale şi Reprezentanţa Comisiei
Europene în România, manifestarea a făcut parte din seria de conferințe, desfășurate
de către Comisia Europeană sub formă de „Dialog cu cetățenii/Citizen’s Dialogue”.
Dezbaterea a avut-o ca invitat pe doamna Kerstin JORNA, Director general adjunct –
Direcția Generală pentru Afaceri Economice și Financiare a Comisiei Europene, care a
purtat un dialog pe teme referitoare la Cartea Albă privind viitorul Europei, dar și la
rolul și locul României în cadrul UE. Discuția a fost moderată de Daniel APOSTOL,
Director editorial – Economistul.

 Participare la Târgul Naţional al Firmelor de Exerciţiu (7 aprilie) de la Bolintin
Vale, județul Giurgiu. La evenimentul, organizat de Liceul Tehnologic „Dimitrie
Bolintineanu”, reprezentanți ai facultăților ASE au prezentat participanților din toată
țara oferta educațională a universității noastre, facilitățile oferite viitorilor studenți și
oportunitățile de carieră.
 ASE Student Run (9 aprilie) – un eveniment sportiv organizat de ASE, Facultatea de
Marketing şi Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport, cu sprijinul Asociaţiei de
Marketing a Studenţilor din România şi al Sports Business Academy. Această a II-a
ediție a crosului a adunat peste 500 de participanți; au fost acordate 36 de premii
pentru câștigătorii fiecărei categorii de participanți. Federaţia Română de Atletism a
oferit suportul logistic, iar Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti a
asigurat consultanţă şi sprijin în oferirea de trofee şi tricouri pentru campioni.
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 Ceremonia de acordare a Burselor Casei Regale “Regele Carol I” şi „Regina
Elisabeta”(12 aprilie). Anul acesta, Bursa “Regele Carol I” a fost câștigată de Nicolae
Pintilie, student în anul al II-lea la Facultatea de Management, iar Bursa „Regina
Elisabeta” – de Georgiana Dorobanțu, studentă în anul al III-lea la Facultatea de
Business și Turism. Bursele au fost înmânate de Alteța Sa Regală Principele Radu,
care a transmis gazdelor și studenților prezenți un mesaj din partea Principesei
Moștenitoare Margareta și a domniei sale. La eveniment au participat reprezentanți ai
conducerii ASE, cadre didactice și studenți. Cele două burse regale, oferite studenţilor,
sunt o continuare a legăturii tradiţionale dintre Coroană şi educaţie.

Vizita la Departamentul de Stat al SUA
Prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, prorector cu relaţiile internaţionale, aflat în stagiu
de pregătire în SUA, a efectuat pe 3 aprilie a.c. o vizită la Departamentul de Stat, la Biroul de
Cooperare Culturală şi Academică. Cu această ocazie, dl. prorector a prezentat eforturile
depuse de ASE în domeniul internaţionalizării şi a evidenţiat buna colaborare dintre
universitatea noastră şi Ambasada SUA de la Bucureşti.
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Dezbatere de lucru: Soluţii pentru optimizarea învăţământului profesional dual. Relaţia
dintre companii, sistemul public de educaţie şi administraţia locală
În data de 4 aprilie a.c., a avut loc dezbaterea pe tema optimizării învăţământului
profesional dual, organizată de cursdeguvernare.ro, în colaborare cu ASE şi Ministerul
Educaţiei Naţionale, moderată de lector univ. dr. Andreea Paul Vass. În deschidere a luat
cuvântul prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector ASE, care a adus în discuţie „triunghiul” fără
de care învăţâmântul profesional dual nu poate funcţiona eficient: administraţia locală mediul de afaceri - sistemul public de educaţie. Au participat la dezbateri prof. univ. dr. Pavel
Năstase, Ministrul Educaţiei Naţionale, Gabriela Petre – director al Centrului Național de
Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), Mona Nicolici, şef
Departament Sustenabilitate PETROM, Dorin Şaramet, vicepreşedinte Şcoala germană
Kronstadt și vicepreședinte al DWK Fit For Future, membri ai Comisiei de Educaţie, secretari
de stat, reprezentanţi ai primăriilor şi directori de corporaţii.
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Vizite ale reprezentanților FABIZ la Colegiul Național „I.L. Caragiale” și la Colegiul
German „Goethe”
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, a participat cu standuri de
promovare în incinta Colegiului Național „I.L. Caragiale” (4 aprilie), respectiv a Colegiului
German „Goethe” (7 aprilie), ambele din București, la un târg dedicat instituțiilor de
învățământ superior cu programe de studii în limba germană. Inițiativa a aparținut
DAAD (Serviciul German de Schimb Academic), care a ținut să adune laolaltă câteva dintre
facultățile cu predare în limba germană din capitală, pentru a le aduce mai aproape de elevii
din licee. Ambele Colegii au ca particularitate studiul limbii germane. Participanții la această
acțiune - cadre didactice și studenți - au dialogat cu elevii, oferindu-le informații despre
facultate și răspunzând întrebărilor acestora legate de modalitatea de admitere la licență 2017.

Lansarea programului de formare HR Challenge - Mindcraft Academy
Pe 4 aprilie a.c., a avut loc lansarea programului de formare HR Challenge - Mindcraft
Academy, program de dezvoltare a competenţelor în domeniul resurselor umane adresat
studenților de la programul de masterat Managementul resurselor umane. Programul de
formare reprezintă rezultatul unei colaborări de succes şi pe termen lung între ASE şi Banca
Română pentru Dezvoltare - Groupe Societe Generale. La eveniment au participat masteranzi,
cadre didactice, specialişti în domeniul resurselor umane, dar şi alţi membri ai comunităţii
academice.
Vizita studenților FABIZ la Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK)
Pe 4 aprilie a.c., studenţii anului al III-lea la programul de licenţă cu predare în limba germană
din cadrul Facultăţii de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine au participat la o
vizită de lucru la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK), unde
au putut afla mai multe despre serviciile oferite de această instituţie. Cu acest prilej, doamna
Iuliana Roşu (Manager Investment & HR la AHK) a susținut o prezentare despre situaţia
actuală de pe piaţa muncii, investiţiile şi provocările companiilor germane din România, cât și
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despre elementele de interculturalitate remarcate de către firmele germane care fac afaceri în
ţara noastră.

Prelegerea cu tema “Monetary policy and inflation. Debate on macroeconomic policy:
How should the monetary policy makers try to stabilize the economy?"
Pe 5 aprilie a.c., ASE a fost gazda unei prelegeri cu tema Monetary policy and inflation.
Debate on macroeconomic policy: How should the monetary policy makers try
to stabilize the economy? - susţinută de Prof. Ylvije Kraja, de la Universitatea Luigj
Gurakuqi - Shkoder, Albania, în cadrul unei mobilităţi CEEPUS (Central European Exchange
Program for University Studies).
Premiul "Educația" din nou la ASE
În perioada 5-9 aprilie a.c., Editura ASE a participat cu un stand la cea de-a XVIII-a ediţie a
Târgului Gaudeamus de la Cluj-Napoca. Felicităm echipa Editurii ASE pentru obținerea
Premiului Educația, ca recunoaștere a programului de la stand (lansări de lucrări, prezentări
de lucrări și alte manifestări), precum și a calității cărților prezentate la târg.
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Conferinţa AEEF
Pe 6 aprilie a.c., Departamentul de Analiză Economică şi Evaluare Financiară din cadrul
Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a organizat conferinţa intitulată
"Analiza capitalului privat românesc", susţinută de dl. Sorin Pîslaru, redactor-şef “Ziarul
Financiar”.
Dezbatere cu jurnalistul Dragoş Pătraru
Joi, 6 aprilie a.c., Facultatea de Marketing a organizat în Sala de lectură Victor Slăvescu o
dezbatere interactivă, moderată de jurnalistul Dragoş Pătraru. Dezbaterea a constat în
prezentarea de către domnul Dragoș Pătraru a unor experiențe de viață utile studenților care
au participat la acest eveniment.

Vizita studenților FABIZ la Advantage Austria
Pe 7 aprilie a.c., Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine a
participat la un eveniment organizat de Advantage Austria – corpul de pe lângă Secţia
Comercială a Ambasadei Austriei la Bucureşti, menit să reprezinte companiile austriece din
România. Cu acest prilej, asist. univ. dr. Ioana Ceauşu şi conf. univ. dr. Tănase Stamule,
prodecan al FABIZ, au ţinut o prezentare în cadrul webinar-ului în direct „Employer Branding
in Romania – Finding and Retaining Talents”, cu tema „Cooperarea cu universităţile ca
fundament pentru recrutarea absolvenţilor”. În cadrul întâlnirii s-au discutat aspecte privind
universitatea drept formator şi bazin de talente, brandingul angajatorului în şi împreună cu
universităţile, respectiv noi programe de management al talentelor în colaborare cu mediul de
afaceri. Webinarul a fost deschis de intervenţia domnului Gerd Bommer, șeful Secției
Comerciale a Ambasadei Austriei la București, referitoare la dezvoltarea economică a
României, printre ceilalţi participanţi regăsindu-se membri ai întreprinderilor cu capital străin
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din ţară, care au pus accentul pe managementul organizațiilor economice din estul Europei şi
pe brandingul angajatorului.
Studentă ASE – câștigătoare a premiului III în concursul național "Fii cu ochii pe
Erasmus+"!
Felicitări Teodorei Ionescu, câștigătoarea premiului III în concursul național "Fii cu ochii
pe Erasmus+"! Teodora Ionescu este studentă la Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu
predare în limbi străine și a beneficiat de o mobilitate la Universitatea din Porto în anul
universitar 2015/2016.
Evenimente caritabile organizate de Academia SpEranței
În luna aprilie a.c., Academia SpEranței a organizat o serie de evenimente caritabile (CupA
SpEranței la Baschet, Cupa SpEranței la Fotba, Stand up Comedy). Fondurile, adunate în
urma donațiilor, au fost oferite copiilor din Centrul de zi „Pinocchio”. Mulțumim
organizatorilor proiectului Academia SpEranței, coordonat de prof. univ. dr. Virginia
Mărăcine, pentru inițiativă și pentru faptul că au reușit să aducă speranța în suflet, bucurie și
zâmbete pe chipurile copiilor mai puțin norocoși.

Workshop „Campus internationalization. Structures that support student and staff
mobility”
Pe 11 aprilie a.c., la Centrul de Studii Americane din ASE, prof. univ. dr. Marius Profiroiu,
Prorector relații internaționale, a susținut Workshop-ul „Campus internationalization.
Structures that support student and staff mobility”. Domnul profesor a împărtășit
experiența, acumulată pe parcursul stagiului de formare în cadrul Programului EducationUSA
Leadearship Institutes, urmat la Universitatea Illinois din Urbana-Champaign (Illinois),
domeniile pe care s-a centrat formarea și metodologia care a stat la baza acesteia. De
asemenea, au fost discutate aspecte privind funcționarea sistemului american de primire a
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studenților străini și mobilitățile outbound/inbound, urmate de o dezbatere legată de
provocările internaționalizării în ASE.

Ședința Consiliului Consultativ al ASE
În data de 12 aprilie a.c., a avut loc Ședința Consiliului Consultativ al ASE, cu tema
„Actualizarea planurilor de învățământ și a programelor de pregătire continuă”. În
deschiderea ședinței, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, a adresat un mesaj de bun venit
membrilor Consiliului și mulțumiri pentru colaborarea dintre invitați și instituția noastră.
Discuțiile din cadrul ședinței au urmărit două coordonate: elemente de bilanț al activității
Consiliului în perioada anterioară și propuneri pentru viitor.
Dintre elementele de bilanț menționăm: organizarea de cursuri, seminarii și conferințe
tematice pentru studenți, în parteneriat cu o serie de companii de succes pe piața din România;
organizarea de stagii de practică pentru studenți; realizarea unor proiecte de cercetare în
comun cu membrii comunității academice a ASE; stadiul activităților pentru realizarea bazei
de date cu absolvenții ASE; oferirea de sponsorizări pentru activități educaționale, de
cercetare și de promovare a imaginii ASE, și altele.
Propunerile pentru activități viitoare s-au axat pe următoarele coordonate: actualizarea
planurilor de învățământ (introducerea unor discipline noi, creșterea ponderii activităților
practice, invitarea specialiștilor la ore), colaborarea dintre ASE și partenerii săi din mediul
instituțional și de afaceri pentru realizarea de programe de pregătire continuă, de stagii de
practică profesională și de cercetare pentru studenți; identificarea de oportunități pentru
realizarea de proiecte de cercetare în comun; organizarea în ASE a conferinței Autorității de
Supraveghere Financiară în data de 25 mai 2017.
Stagiu de studii in ASE pentru studenți de la Indiana University
În data de 12 aprilie, ASE a primit un grup de 24 de studenți de la Indiana University (SUA)
pentru un stagiu de studii și practică de șase săptămâni. Stagiul se derulează în cadrul
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Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune, în cooperare cu companii
multinaționale.

Prelegerea „Relaţiile româno-germane: conexiuni culturale şi economice”
Pe 12 aprilie a.c., fundaţia Konrad Adenauer a organizat, în cadrul Facultăţii de Administrarea
Afacerilor, cu predare în limbi străine, o prelegere având ca temă „Relaţiile românogermane: conexiuni culturale şi economice”. Prezentarea, la care au participat cadre
didactice şi peste 50 de studenţi de la programul de studii de licenţă în limba germană, a fost
susţinută de domnul Hartmut Koschyk MdB, Comisarul Guvernului Federal German pentru
probleme legate de minoritățile naționale. Fost secretar de stat în Ministerul de Finanţe,
dl. Koschyk a discutat despre oportunităţile de dezvoltare bilaterală dintre cele două ţări,
precum şi despre situaţia minorităţii germane din România. Evenimentul a avut loc la o zi
după cea de-a XX-a întâlnire a Comisiei Guvernamentale Româno-Germane la București, în
care dl. Hartmut Koschyk MdB afirma că „școlile germane din România nu mai aparțin doar
minorității, ci sunt școli ale întregii populații, școli de reală valoare”.
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Decizia de redeschidere a șantierului Piața Romană nr. 7, din 14 aprilie a.c.
Academia de Studii Economice este în măsură să anunțe reluarea lucrărilor de restaurare a
Corpurilor C1 şi C2, situate la adresa Piața Romană nr.7, Sector 1. Decizia a fost luată de
Inspectoratul Regional în Construcții București Ilfov – Inspectoratul în Construcții al
Municipiului București (IRCBI-ICMB) după ample acţiuni de verificare şi control.
Având în vedere că Academia de Studii Economice a îndeplinit toate cerințele organului de
control, consemnate atât în Procesul verbal de control nr. 20088/04.04.2016, cât și în
Procesul verbal de control în etapa de execuție lucrări nr. 38305/17.06.2016, emise de
Inspectoratul Regional în Construcții București Ilfov, prin Procesul verbal de control în etapa
de execuție a lucrărilor de construcții, încheiat în data de 14.04.2017, număr de înregistrare la
I.S.C-I.R.C.B.I–I.C.M.B

20716/14.04.2017,

număr

de

înregistrare

la

ASE

3612/

14.04.2017, s-a dispus reluarea lucrărilor de construire autorizate la Corpul C1, situat în
Piața Romană nr. 7 sector 1.
Consorțiul Universitaria s-a reunit la Tulcea, în perioada 20-23 aprilie
În perioada 20-23 aprilie a.c., Academia de Studii Economice din București a organizat, în
municipiul Tulcea, întâlnirea Consorțiului „Universitaria”. Rectori, preşedinţi de Senat,
prorectori, directori administrativi, decani şi reprezentanţi ai studenţilor au dezbătut probleme
de actualitate pentru învăţământul superior românesc. La deschidere au participat
reprezentanți din partea autorităților locale – Președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia
Teodorescu și primarul orașului, Constantin Hogea, care au salutat prezența elitei
învățământului universitar românesc în orașul de pe malul Dunării. Cei peste 70 de
participanți au discutat, în plen și pe paneluri, teme actuale ale învăţământului universitar din
România, structurate pe domeniile: managementul universitar; activitatea didactică în
universităţi; managementul infrastructurii universitare; relaţiile internaţionale - proiecte
comune de viitor; acţiuni şi proiecte de cercetare, dezvoltare şi inovare; managementul
financiar contabil; dezvoltarea de proiecte cultural-artistice şi antreprenoriale ale studenţilor şi
promovarea reciprocă a acestora. La finalul lucrărilor, au fost emise următoarele concluzii:
 Conducerile universităților membre ale Consorțiului „Universitaria” solicită public
Consiliului Național al Rectorilor depolitizarea conducerii CNR, astfel încât acesta să
fie reprezentantul exclusiv al mediului universitar românesc, departe de influențe de
natură politică, și, de asemenea, modificarea procedurilor de adoptare a hotărârilor
CNR, prin luarea în considerare a ponderii fiecărei universități în funcție de numărul
de cadre didactice, studenți și de activitatea de cercetare. Odată realizate aceste
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condiții, Consorțiul „Universitaria” poate decide revenirea în structura Consiliului
Național al Rectorilor.
 Conducerea Consorțiului a reiterat fermitatea sa în susținerea, în spațiul public și în cel
academic, a performanței și a competitivității în mediul universitar românesc și
intransigența sa în privința necesității adoptării unei strategii universitare naționale
unitare, bazată pe standardele unei educații de calitate.
 Plenul Consorțiului solicită public Ministerului Educației Naționale implicarea
Consorțiului „Universitaria”, prin reprezentanții săi, în întreg procesul de elaborare a
noii legi a educației, anunțată ca demers al MEN. Membrii Consorțiului vor elabora o
serie de documente de politici publice, care să vină cu soluții de viziune asupra
educației naționale.
 Conducerile celor cinci universități solicită MEN asigurarea unui proces riguros de
evaluare a școlilor doctorale, bazat pe o metodologie robustă. Consorțiul
„Universitaria” consideră necesară implicarea necondiționată a reprezentanților săi în
elaborarea metodologiei de evaluare a școlilor doctorale, astfel încât să se asigure atât
mecanismul transparenței și al consultării publice, cât și valoarea adăugată certă, pe
care universitățile membre ale Consorțiului „Universitaria” o pot oferi.
 Cele cinci universități componente ale Consorțiului „Universitaria”, cele mai
reprezentative la nivel național, și-au exprimat o reală îngrijorare cu privire la faptul
că noile consilii consultative ale Ministerului Cercetării și Inovării sunt departe de a
asigura o reprezentativitate reală a sistemului de cercetare din România.
 Rectorii și președinții de senat ai universităților din cadrul Consorțiului „Universitaria”
au atras atenția asupra subfinanțării sistemului național de educație, fapt care
generează un impact major asupra competitivității României în plan internațional.
 Recenta alocare a locurilor bugetate pentru admiterea la licență 2017 a dezavantajat
unii membri ai Consorțiului „Universitaria”, care consideră că nu există justificare
pentru această decizie arbitrară a Ministerului Educației Naționale.
 Studenții reprezentanți ai celor 5 universități din Consorțiul „Universitaria”, prezenți
la Tulcea, solicită MEN și celorlalte instituții abilitate transmiterea Registrului
Matricol Unic către Ministerul Transporturilor, în vederea asigurării facilității de
achiziționare online a biletelor de tren de către studenți, precum și dezvoltarea
Programului „Euro 200”, prin ridicarea pragului financiar de la 150 lei la 578 lei.
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Consiliul de Administrație mulțumește tuturor celor implicați în buna organizare și
desfășurare a lucrărilor Consorțiului „Universitaria”, care au adus un câștig de imagine
universității noastre.
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Workshop organizat de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră
În data de 24 aprilie a.c., CCOC a organizat un workshop-ul “Alege un stil de viață
sănătos”, susținut de Frantz Adrian Diaconescu, realizator de emisiuni radiofonice, specialist
în sport. Au participat studenți înscriși la programele de licență de la facultățile Contabilitate
și Informatică de Gestiune, Relații Economice Internaționale și Cibernetică, Statistică și
Informatică Economică.
Conferința organizată de Centrul de Cercetări Teodora Cristea
Pe 25 aprilie a.c., Centrul de Cercetări Teodora Cristea a organizat, în cadrul seriei
conferințelor tematice cu genericul Orientări și perspective în cercetarea disciplinară,
conferința prof. univ. dr. Ruxandra Constantinescu-Ștefănel cu tema „Les facteurs qui
influencent le discours publicitaire des magazines français”.
Seminarii de software hotelier
Începând cu 25 aprilie a.c., Facultatea de Business și Turism (Departamentul de Turism și
Geografie) și TCNET, unul dintre cei mai dinamici furnizori de soft pentru industria
ospitalității, organizează o serie de seminarii practice de cunoaștere a unui nou și modern
sistem de gestiune hotelieră. Beneficiarii acestui proiect sunt studenții din anul I ai unor
programe de masterat.
Ședința Consiliului de Administrație
În data de 26 aprilie a.c., a avut loc Ședința CA, în cadrul căreia au fost supuse dezbaterii
următoarele: analiza rezultatelor şcolare în sesiunea de iarnă a anului universitar 2016-2017;
prezentarea Raportului de activitate al Fundaţiei Academiei de Studii Economice pentru anul
2016; aprobarea comisiilor de admitere la studiile universitare de licenţă şi masterat; analiza
oportunității modificării Metodologiei de menţinere a calităţii de titular în învăţământ de către
cadrele didactice care au împlinit vârsta legală de pensionare; aprobarea demolării căminelor
din Moxa şi construirea unui cămin nou; aprobarea modificării metodologiilor de admitere la
studiile universitare de licenţă şi masterat pentru anul universitar 2017-2018 (repartizarea pe
programe de studii a locurilor finanțate de la buget); aprobarea posturilor didactice auxiliare şi
nedidactice scoase la concurs; aprobarea completării Consiliului Consultativ al ASE cu un
membru (Daniel Tudorache - primar Sector 1 Bucureşti); aprobarea Metodologiei privind
cazarea studenţilor în cămine pe perioada vacanţei de vară a anului universitar 2016-2017;
aprobarea încheierii acordurilor de parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie
"Carol Davila", Asociația Marea Loja Națională din România, Google România; diverse.
CA ‒ Buletin Informativ nr. 4/ aprilie 2017

15

Semnarea acordului de parteneriat dintre ASE și Academy for Computers, Information
and Management Technology din Tanta
Pe 26 aprilie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, s-a întâlnit cu prof. dr. Ahmed Deya
Khamis, Președinte al Egyptian Academy for Computers, Information and Management
Technology din Tanta, în vederea semnării Acordului de parteneriat dintre cele două
instituții academice. Cooperarea instituțională are la bază dezvoltarea de schimburi
educaționale științifice și de cercetare în domeniul economic, în cel al managementului și al
sistemelor informatice. La festivitate au participat oaspeți străini și membrii Biroului
Consiliului de Administrație al ASE.

ASE a participat la ediția a II-a a Forumului Critical Infrastructure
Pe 26 aprilie, ASE a participat, prin prezența prof. univ.dr. Dorel Paraschiv, Prorector cu
relații cu mediul economico-social și viața studențească, la cea de-a II-a ediție a Forumului
Critical Infrastructure. În cadrul întâlnirii au fost discutate teme legate de provocările noilor
tehnologii pentru domenii strategice, redefinirea oportunităților de afaceri, impactul major al
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tehnologiei asupra mediului economico-financiar și necesitatea dezvoltării parteneriatelor
transversale pentru infrastructuri critice.

Sesiunea științifică studențească
Pe 27 și 28 aprilie a.c. au avut loc lucrările Sesiunii știinţifice studențești. În acest an, s-au
înscris 1497 de studenți, cu 915 lucrări la secțiunea licență și 231 de studenți cu 176 de lucrări
la secțiunea masterat. A fost aprobată de către BCA organizarea a 39 de secțiuni pentru
studenții de la programele de licență și a 7 secțiuni pentru studenții de la programele de
masterat, pentru fiecare secțiune fiind acordat un premiu I, un premiu II, un premiu III și două
mențiuni.
Expoziția de pictură și design „Interferențe artistice”
Pe parcursul lunii aprilie a.c., la etajul al doilea al clădirii „Victor Slăvescu”, a putut fi vizitată
expoziţia de pictură şi design „Interferenţe artistice”. Lucrările aparţin Mariei Alexandra
Maassen, Anei-Maria Putineanu şi Antoniei Costea, toate trei absolvente ale programelor de
licenţă şi de masterat din cadrul Facultăţii de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi
străine (secţia germană în cazul primei, engleză pentru ultimele două).
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