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Deschiderea anului universitar 2019-2020 la Academia de Studii Economice din București 

Luni, 30 septembrie a.c., a avut loc, în Aula Magna, Festivitatea de deschidere a anului 

universitar 2019-2020 la ASE. Au participat membri ai Consiliului de Administrație, ai 

conducerii  facultăților, cadre didactice, studenți, directori de colegii și licee, invitați din mediul 

de afaceri, părinți, reprezentanți mass-media. Au luat cuvântul  prof. univ. dr. Nicolae Istudor, 

Rectorul ASE; prof. univ. dr. Pavel Năstase, președintele Senatului Universitar; prof. univ. dr. 

ing. Gigel Paraschiv, secretar de stat pentru învățământul superior în Ministerul Educației 

Naționale; Leonardo Badea, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF); prof. 

Mariana Iacoban, director Colegiul Economic „A.D. Xenopol” din București; studenta 

Mihaela-Isabelle Țancu, absolventă a Liceului Teoretic Zimnicea, admisă pe primul loc cu 

media 10 la ASE,  Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică; drd. Dragoș 

Stoica, președinte USASE.  

În cadrul festivităţii Rectorul ASE a premiat studenţii admiși în acest an cu cele mai mari medii 

la programele universitare de licenţă la fiecare facultate, alături de directorii colegiilor și 

liceelor absolvite de ei. De asemenea, au primit Diplome de Excelenţă directorii primelor 20 de 

colegii și licee din ţară, cu cel mai mare număr de absolvenți, care au devenit studenți la ASE 

în 2019.  

În aceeași zi, au avut loc festivitățile de deschidere a noului an universitar la nivelul facultăților 

ASE, la care au participat membrii conducerii facultăților, ai comunității academice, precum și 

invitați din mediul economico-social. 

Ceremoniile de deschidere a anul universitar la ASE au fost amplu mediatizate de TVR1, 

Agerpres, AMOSNews, Antena 1, Bursa.ro, DC News, EdițiaDeDimineață.ro, Inquam Photos, 

Kanal D România, Radio Europa Liberă România, RealitateaNet, Telegrafonline, TOPdeArges, 

Ziarelive etc. 
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Deschiderea anului universitar 2019-2020 la Deva  

În data de 28 septembrie a.c., Centrul Teritorial de învățământ la distanță al ASE de la 

Deva a organizat ceremonia de deschidere a anului universitar 2019-2020 la sediul său din 

Piața Unirii, Deva. La eveniment au fost prezenți, alături de cadre didactice ale ASE, studenți, 

părinți și reprezentanți ai autorităților locale și județene, care le-au adresat urări de bun venit 

viitorilor economiști, subliniind în alocuțiuni importanța educației. În cadrul Centrului 

Teritorial ID al ASE de la Deva peste 100 de tineri din județul Hunedoara sunt în prezent 

studenți ai Facultății de Management. 
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Deschiderea anului universitar 2019-2020 la Tulcea  

În data de 1 octombrie a.c., a avut loc festivitatea de începere a anului universitar 2019-2020 

la Centrul Teritorial de învățământ la distanță Tulcea, redeschis de ASE după 11 ani, ca 

răspuns la nevoile pieței de muncă și ale comunității locale. Au participat prof. univ. dr. Nicolae 

Istudor, Rectorul ASE, reprezentanți ai autorităților județene și locale, cadre didactice de la 

Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, studenți, alți invitați. 

În cadrul acestui centru va funcționa programul de studii universitare de licență „Economie 

Agroalimentară și a Mediului”, la care au fost admiși 48 de studenți. 

 

  

Academia de Studii Economice din București a urcat în ediția 2020 a prestigiosului Times 

Higher Education World University Ranking 

Academia de Studii Economice din București a urcat în ediția 2020 a prestigiosului Times 

Higher Education World University Ranking, clasându-se pe locul întâi în România. ASE 

ocupă locul 801-1000 în lume, având cel mai mare progres față de anul trecut (când eram pe 

poziția 1243), categorie în care se află și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. În 

același clasament sunt prezente pe locul 1001+ și celelalte universități membre ale Consorțiului 

Universitaria. 

Clasamentul dat publicității pe 11 septembrie cuprinde aproximativ 1400 de universități din 92 

de țări, evaluate în funcție de următoarele criterii: calitatea procesului educațional și a mediului 
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de învățare (30%), calitatea cercetării reflectată în indicatori de volum, venituri și reputație 

(30%) și impactul acesteia reflectat în citări (30%), gradul de internaționalizare a universității 

analizat din perspectiva studenților, profesorilor și partenerilor internaționali (7,5%) și 

transferul de cunoștințe spre mediul socio-economic (2,5%). 

Detalii pe site-ul: https://www.timeshighereducation.com/world…/…/world-ranking… 

Felicitări tuturor membrilor comunității noastre universitare pentru acest rezultat onorant, care 

a fost obținut mulțumită efortului depus în echipă de noi toți! 

  

Școli de vară  

Academia de Studii Economice din București a organizat în lunile august și septembrie o serie 

de școli de vară, continuând astfel tradiția de a oferi studenților și în perioada vacanței de vară 

posibilitatea de a-și valorifica potențialul intelectual și fizic, de a participa la vizite de studiu, 

activități recreative și dezbateri cu specialiști în domeniu, toate pentru a îmbunătăți dezvoltarea 

personală în continuă dinamică a tinerilor și de a îmbina într-un mod plăcut și folositor 

modalități de învățare și de relaționare cu mediul social. 

 

1. Școala Internațională de Vară „Bucharest Summer University” 

În perioada 11-25 august a.c., s-a desfășurat cea de-a 15-a ediție a Școlii internaționale de vară 

„Bucharest Summer University”, organizată de Academia de Studii Economice din București, 

prin intermediul Senatului Studenților ASE, în parteneriat cu Facultatea de Economie 

Agroalimentară și a Mediului. Tema acestei ediții a fost: „Breaking the Frontiers: Bioeconomy 

Strategies & Policies and Environmental Challenges for a Sustainable Future”. 

Scopul acestui proiect a fost angajarea studenților din peste 30 de țări în dialog și dezbateri cu 

specialiști consacrați, atât din mediul academic, cât și din cel de afaceri, promovarea schimbului 

de idei și prezentarea unor soluții pentru problemele apărute în domeniul mediului înconjurător 

și al dezvoltării durabile.  

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking?fbclid=IwAR2-C3Bvv0ukN0yyklCD9OxCP5x7FUTcasA09BkK6chg4m-ceLCtVVWOkSo#!/page/0/length/-1/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores
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Pe parcursul celor două săptămâni, studenții s-au bucurat de numeroase activități educaționale 

și culturale, cum ar fi: participarea la cursuri și dezbateri cu specialiști din domeniu, vizite de 

studiu la cele mai importante crame din România, la sediile companiilor Alka și Angst, tururi 

ale capitalei (City Tour, turul de biciclete), vizite ale muzeelor din București (Muzeul Național 

de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Muzeul Național al Țăranului Român), o excursie în țară 

(Transfăgărășan, Bâlea Lac, Barajul Vidraru, Brașov, Predeal), precum și alte activități (vizită 

la Banca Națională a României, la Castelul Peleș, Bran, Treasure Hunt, Global Village, Karaoke 

ș.a.m.d.). 

Școala internațională de vară „Bucharest Summer University”, ediția a XV-a, s-a încheiat cu 

evaluarea finală a participanților, în urma căreia aceștia au primit 5 puncte de credit 

transferabile (ECTS). 

 

  

  

2. Școli de vară organizate de Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în 

limbi străine – FABIZ 

În perioada 21 iulie - 2 august 2019 şi 4-16 august a.c. a avut loc în localitatea Moieciu de Sus, 

judetul Brașov, a opta ediție a Școlii de vară de „Antreprenoriat şi Limba Germană”,  urmată 

în perioada 18-30 august de cea de-a treia ediție a Școlii de vară de „Antreprenoriat şi Limba 

Franceză” și de cea de a treia ediție a Școlii de vară „How to Manage Change – The Digitisation 

Revolution”. Școlile au fost organizate de Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în 
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limbi străine (FABIZ) din cadrul ASE, cu sprijinul Uniunii Studenților ASE, al Asociației Pro 

Magna și al Asociației Society for Business Excellence.  

În cadrul acestor școli au participat aproape 250 de persoane, reprezentând trei categorii 

principale: studenți ai unor prestigioase universități românești, liceeni în clasele terminale de la 

colegii naționale și licee de renume din întreaga țară și reprezentanți ai sponsorilor.   

În fiecare modul au fost organizate cursuri intensive de limba germană, respectiv franceză, 

constând în minim 40 de ore, susținute de profesori din Germania şi Austria, respectiv Franța, 

Polinezia Franceză și Maroc, care au cunoştinţe de specialitate în domeniul predării limbii 

germane/franceze ca limbă străină. În total au fost implicați 14 profesori. De asemenea, au fost 

susținute diverse prezentări pe teme antreprenoriale, economice și socio-culturale de către 

reprezentanții FABIZ și ai partenerilor proiectului. 

Şcolile de vară organizate de FABIZ reprezintă o oportunitate de îmbunătățire a diferitelor 

competențe antreprenoriale, economice și de limbă străină atât ale studenților noștri, cât și de 

la diverse universități și ale liceenilor de la colegii naționale și licee de prestigiu din întreaga 

țară, potențiali candidați la programele noastre de studii.  
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3. Școala de Vară Internațională „Data Science” 

În perioada 16–24 august a.c., ASE a organizat a doua ediţie a Școlii de vară 

internaţionale „Data Science”. Beneficiind de expertiza profesorilor şi specialiştilor de la 

Universitățile din Chicago și Ohio (SUA), Universitatea din Oslo (Norvegia), Research Studios 

Austria și Universitatea Politehnică din Madrid (Spania) aceasta este prima şcoală de vară în 

domeniul data science din România. 

Activităţile au avut drept scop formarea masteranzilor, doctoranzilor, post-doctoranzilor şi 

tinerilor specialişti din România şi străinătate şi s-au desfăşurat la Centrul de Perfecţionare 

Complex Predeal „Prof. univ. dr. Ion Gh. Roşca”. Prin intermediul cursurilor interactive, 

sesiunilor aplicative, discuţiilor şi proiectelor, participanţii au dobândit competenţe teoretice şi 

practice în diverse domenii ale data science: statistică, machine learning, procesare text, 

curățarea și procesarea datelor, managementul datelor, vizualizarea datelor, analiză grafică. 

Școala de vară a fost organizată de Direcția Relații Internaționale, în colaborare cu Facultatea 

de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică și Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci 

și Burse de Valori, cu sprijinul partenerului Ericsson. 
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4. Școala de vară „Sănătate și frumusețe prin turism” 

În perioada 2-8 septembrie a.c., Facultatea de Business și Turism a organizat, la Băile Tușnad, 

școala de vară „Sănătate și frumusețe prin turism”. Activitățile acesteia au fost sprijinite de 

Primăria Băile Tușnad (prin domnul Albert Tibor, primar al orașului Băile Tușnad și Preşedinte 

al Asociaţiei Naţionale a Staţiunilor Balneare şi Balneoclimatice din România) și de asociația 

locală de promovare turistică.  

Pe lângă prelegerile pe teme de turism, studenții au beneficiat de aplicații practice constând în 

analiza ecosistemelor din ariile naturale protejate (Lacul Sfânta Ana și Tinovul Mohoș), 

urmărirea procesului de fabricare a berii artizanale (la Fabrica de bere Csiki Sör), cunoașterea 

izvoarelor minerale și a mofetelor din arealul stațiunii, analiza serviciilor de spa din stațiune, 

gătit în aer liber produse cu specific local, vizite la diverse obiective naturale și culturale din 

județul Harghita. 

Studenții participanți, organizați în 4 echipe, au avut de realizat, în perioada școlii de vară, un 

proiect practic util comunității, având ca teme: studiul profilului turistului din stațiune, 

propuneri de dezvoltare și promovare a turismului în stațiune, brandul destinației. Proiectele au 

fost susținute în fața primarului și a altor membri ai comunității locale, precum și a profesorilor 

participanți din ASE.  
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5. Festivalul internațional al studenților care învață limba rusă 

În perioada 11-14 septembrie a.c., o echipă a Centrului cultural rus din ASE a participat pentru 

a șasea oară consecutiv la Festivalul internațional al studenților care învață limba rusă, 

desfășurat în acest an la Kiten, Bulgaria. Echipa noastră a fost formată din 23 de studenți din 

România, Moldova, Ucraina și Muntenegru, conduși de conf. univ. dr. Florina Mohanu, 

coordonatorul Centrului. Aceștia au evoluat cu momente de prezentare a țării noastre, a ASE, a 

unor elemente ale folclorului românesc și au participat la diverse ateliere tematice de lucru, 

competiții sportive, activități cultural-distractive, având oportunitatea de a face cunoștință cu 

istoria, geografia, teatrul, muzica și cultura rusească, dar și de a-și îmbunătăți perfomanța 

academică prin dezvoltarea cunoștințelor de limba rusă, precum și prin relaționarea și 

comunicarea cu alți studenți din mediul educațional internațional. 

La Festival au participat 270 de studenți din toată lumea, reprezentanții universităților din 

Japonia, China, Turcia, Tunisia, aflându-se la prima participare.  

 

 

 

Școlile de Vara 2019 au oferit studenților ASE numeroase oportunități de perfecționare 

academică, profesională și personală în context internațional. Alături de școlile de vară cu 

tradiție (Bucharest Summer University, Data Science sau școlile de vară organizate de 

Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine) organizate de ASE în limbile 

engleză, franceză sau germană și de susținere a participării la Festivalul internațional al 

studenților care învață limba rusă, ASE a extins oferta de activități extracurriculare cu 

evenimente desfășurate în limbile japoneză și hindi. Multilingvismul și multiculturalismul 

primei universități economice românești, internaționalizarea ei sunt elemente cheie ale formării 

specialiștilor economiști pentru o piață a muncii printre ale cărei cerințe în continuă dinamică 

se numără nu doar solide cunoștințe și abilități practice din domeniul de specializare, ci și 

variate competențe lingvistice și interculturale. 
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Biblioteca ASE, partener și co-organizator la cea de-a XXX-a ediţie a Conferinţei 

Naţionale ABR  

În perioada 4–6 septembrie a.c., s-a desfășurat la Bucureşti cea de-a XXX-a ediţie a 

Conferinţei Naţionale ABR cu tema „30 de ani de evoluție în bibliotecile românești”. 

Biblioteca ASE, la invitația Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), a participat la 

evenimentul aniversar în calitate de partener și co-organizator, alături de cele mai importante 

biblioteci din București, respectiv Biblioteca Națională a României, Biblioteca Centrală 

Universitară „Carol I” și Biblioteca Academiei Române. În cadrul ediției aniversare a 

conferinței, Biblioteca ASE a găzduit lucrările a două dintre secțiunile profesionale, respectiv 

Secțiunile „Statistică și evaluare” și „Comunicarea documentelor și Împrumutul 

interbibliotecar”. La eveniment au participat reprezentanții bibliotecilor (universitare, 

specializate, naționale etc.), și membrii comunității bibliotecare direct implicați în procesele de 

informare, documentare, comunicare, relații interbibliotecare sau evaluare și statistică de 

bibliotecă, având ca teme de discuție noi tendințe și direcții de dezvoltare în procesele specifice 

domeniul biblioteconomic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rectorul ASE, prof. univ dr. Nicolae Istudor, a participat la Ședințele CNFIS  

Pe 5 și 12 septembrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat, în calitatea 

sa de vicepreședinte, la ședința Consiliului Național al Finanțării din Învățământul Superior 

(CNFIS), organism consultativ din cadrul Ministerului Educației Naționale. În cadrul acestor 

întruniri, s-au dezbătut următoarele probleme: stadiul raportărilor indicatorilor care stau la baza 

finanțării complementare, principiile de finanțare a învățământului superior pentru anul 2020, 

finanțarea studenților care locuiesc în cămine și servesc mesele în cantinele universitare, 

diverse. 
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Prof. univ. dr. Gabriela Țigu – membru al Comitetului Mondial pentru Etică în Turism 

În data de 10 septembrie a.c., în cadrul Adunării Generale a Organizației Mondiale a Turismului 

(UNWTO), care a avut loc la Sankt Petersburg, doamna prof. univ. dr. Gabriela Țigu, 

Departamentul de Turism și Geografie din cadrul Facultății de Business și Turism, a fost aleasă 

membru al Comitetului Mondial pentru Etică în Turism (World Committee on Tourism 

Ethics – WCTE), pentru un mandat de patru ani, o premieră pentru România în cadrul acestui 

forum. Selecția, care a durat 4 luni, a fost făcută dintr-un număr de 29 de candidați din diverse 

țări ale lumii. 

Comitetul Mondial pentru Etică în Turism este format din 8 membri și un președinte, provenind 

din toate regiunile geografice ale lumii. Înființat în 2003, acesta este un organism imparțial 

responsabil cu interpretarea, aplicarea și evaluarea prevederilor Codului global de etică pentru 

turism al Organizației Mondiale a Turismului în rândul statelor membre. 

 

Acreditare EAPAA pentru programul de licență Administrație Publică din ASE 

În ziua de 12 septembrie a.c., domnului prof. univ.dr. Marius Profiroiu, prorector relații 

internaționale, a primit într-un cadru oficial, la Belfast, Certificatul de acreditare EAPAA 

(European Association for Public Administration Accreditation) pentru programul de licență 

„Administrație Publică” organizat de Facultatea de Administrație și Management Public. 

Diploma i-a fost înmânată de către doamna Marleen Brans, de la Universitatea Louvain, 

director EAPAA, împreună cu prof. dr. Geert Bouckaert, președintele IIAS (International 

Institute of Administrative Sciences), în cadrul Conferinței EGPA 2019 organizată la Belfast 

de Grupul European pentru Administrație Publică – EGPA. 
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Prof. univ. dr. Marius Profiroiu, membru în Comitetul director EGPA 

În cadrul Adunării Generale a Grupului European pentru Administrație Publică – EGPA 

(European Group for Public Administration) care a avut loc în data de 13 septembrie a.c., prof. 

univ. dr. Marius Profiroiu, prorector relații internaționale al ASE, a fost ales membru în 

Comitetul director al EGPA pentru perioada 2019-2022. Noul Președinte EGPA este prof. dr. 

Jean Michel Douzans; din conducerea EGPA face parte și prof. dr. Geert Bouckaert, 

Președintele Institutului Internaţional de Științe Administrative – IIAS (International Institute 

of Administrative Sciences), Doctor Honoris Causa al ASE. 

 

 
 

Participarea ASE la Summit-ul strategic „QS Worldwide 2019” 

În perioada 19-20 septembrie a.c., ASE a fost prezentă, printr-o delegație, la summitul strategic 

„QS Worldwide 2019”, care a avut loc la Almaty, Kazakhstan. Prof. univ. dr. Marian Dârdală, 

decanul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, și prof. univ. dr. Claudiu 

Cicea, prodecan al Facultății de Management au participat la târgul educațional și la conferința 

„Journey to Global Prominence: Harmony of Human Heritage and Advanced Technology”. 
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Întâlnirea prof. univ. dr. Nicolae Istudor cu domnul Paul McGarry, Ambasadorul 

Republicii Irlanda la București 

În data de 20 septembrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, i-a primit, în 

cadrul unei întrevederi de lucru, pe Excelența Sa domnul  Paul McGarry, 

Ambasadorul Republicii Irlanda la București și domnul Liviu Buzilă, atașat comercial în 

cadrul Ambasadei Irlandei, pentru a discuta aspecte legate de vizita în ASE a  profesorului Alan 

Ahearne de la National University of Ireland, Galway, membru în Consiliul de administrație al 

Băncii Naționale a Irlandei. Prof. Alan Ahearne va susține joi, 17 octombrie a.c. o conferință 

pe tema Brexit în Aula Magna a ASE. 

 

 
 

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE: „86% dintre absolvenții noștri se 

angajează după terminarea facultății”  

Pe data de 24 septembrie a.c., în pragul deschiderii noului an universitar, prof. univ. dr. 

Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a acordat un interviu pentru Hotnews despre 

angajabilitatea absolvenților ASE, adaptabilitatea programelor universitare la cerințele 

pieței muncii, precum și despre prezența universității noastre pe locuri de top în marile 

clasamente internaționale universitare. Interviul poate fi citit pe portalul de ştiri: 

https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-23384982-niculae-istudor-rectorul-ase-86-dintre-

absolventii-nostri-angajeaza-dupa-terminarea-facultatii.htm. 

 

Workshop „Bune practici în dezvoltarea activității SAS din universitățile din România” 

În data de 24 septembrie a.c., Academia de Studii Economice din București, Societatea 

Antreprenorială Studențească ASE (SAS ASE) și Asociația Facultăților de Economie din 

România (AFER) au organizat workshop-ul intitulat „Bune practici în dezvoltarea activității 

SAS din universitățile din România”, la care au participat coordonatori și reprezentanți ai 

https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-23384982-niculae-istudor-rectorul-ase-86-dintre-absolventii-nostri-angajeaza-dupa-terminarea-facultatii.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-23384982-niculae-istudor-rectorul-ase-86-dintre-absolventii-nostri-angajeaza-dupa-terminarea-facultatii.htm
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SAS din 23 de universități din țară. Discuțiile s-au axat pe: identificarea oportunităților de 

colaborare între Societățile Antreprenoriale Studențești din România, bune practici utilizate 

pentru încurajarea inițiativei antreprenoriale în rândul studenților și propuneri de îmbunătățire 

a cadrului legislativ. 

Evenimentul a fost deschis de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, drd. Dragoș Stoica, 

președinte USASE și consilier de stat la Cancelaria Prim-Ministrului României, dr. Radu 

Petrariu, director executiv Asociația Facultăților de Economie din România, asist. univ. dr. 

Robert Bumbac, coordonator Societatea Antreprenorială Studențească ASE. În partea a doua a 

întâlnirii, prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector relații cu mediul economico-social și viața 

studențească, a prezentat oportunitățile de colaborare între SAS-urile din universități, mediul 

de afaceri și autorități.  

 

  
 

Participarea delegației ASE la Conferința și Târgul Educațional EAIE - European 

Association for International Education 2019 

În perioada 24-27 septembrie a.c., o delegație a Academiei de Studii Economice din București,  

a participat la cea de-a 31-a ediție a Conferinței și Târgului Educațional EAIE, organizată 

în Finlanda, la Helsinki, de Asociația Europeană pentru Educație Internațională (European 

Association for International Education). 

Evenimentul, unul dintre cele mai importante de pe piaţa educaţională internaţională, a reunit 

la cele 243 de standuri peste 6000 de participanți din peste 90 de țări. Din România au fost 

prezente 31 de universităţi. 

Cu ocazia târgului educațional, delegația ASE a avut o serie de întâlniri menite să consolideze 

imaginea ASE pe piața educațională internațională. La eveniment au participat: prof. univ. dr. 

Liliana Feleagă, decan al Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune; prof. univ. dr. 

Gheorghe Hurduzeu, decan al Facultății de Relații Economice Internaționale; conf. univ. dr. 

Grigore Piroșcă, decan al Facultății de Economie Teoretică și Aplicată; prof. univ. dr. State 
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Olimpia, prodecan al Facultății de Business și Turism; conf. univ. dr. Anca Bogdan, director al 

Direcției Relații Internaționale; Oana Cârnicianu, ofițer relații internaționale. 

 

 

 

Decernarea Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur - Virgil Madgearu”  

În data de 25 septembrie a.c., în cadrul Ședinței Senatului universitar al ASE, a avut loc 

ceremonia de conferire a Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil 

Madgearu” domnului prof. univ. dr. Mihai Ristea, pentru contribuția domniei sale la 

dezvoltarea învățământului superior din România și la creșterea prestigiului Academiei de 

Studii Economice din București. 

 

  
 

Întâlnirea prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE cu reprezentanți mass-media 

În data de 25 septembrie a.c., prof. univ. dr Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și prof.univ.dr. 

Dorel Paraschiv, prorector relații cu mediul economico-social și viața studențească au avut o 

întânire cu reprezentanți ai mass-media, în cadrul căreia au fost discutate teme legate de 

condițiile de cazare din căminele ASE. După terminarea întâlnirii, reprezentanții mass-media 

au vizitat căminele Moxa și Occidentului, însoțiți de dl. prorector, prof. univ. dr. Dorel 

Paraschiv.  
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Participare ASE la Conferința regională EMAC 2019  

În perioada 25-28 septembrie a.c., a avut loc cea de-a 10-a ediție a Conferinței regionale a 

Academiei Europene de Marketing – EMAC 2019, cu tema „Innovations in Marketing 

Models and Customer Experience Management: Emerging Markets Perspectives”. Conferința 

a fost găzduită de Universitatea Economică de Stat din Sankt Petersburg (UNECON), Rusia, 

partener strategic al ASE de aproape 15 ani.  La conferința EMAC 2019, Academia de Studii 

Economice din București a fost reprezentată de o echipă de cadre didactice de la Facultatea de 

Administrarea Afacerilor în Limbi Străine și de la Școala Doctorală „Administrarea Afacerilor” 

din cadrul ASE. Secțiunile conferinței s-au axat pe: inovație și dezvoltare durabilită, relația cu 

consumatorul și fidelizarea acestuia, strategii de comunicare pentru promovarea unei mărci în 

general și a mărcilor de lux în special, impactul rețelelor sociale asupra activității de marketing 

etc. 

  
 

Oportunități de cooperare academică internațională 

În ziua de 26 septembrie a.c., prof. univ. dr Marius Profiroiu, prorector relații internaționale,  a 

avut o întâlnire cu reprezentanți ai Universității din Reykjavik și Universității din Islanda, în 
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cadrul căreia au fost discutate aspecte legate de proiectul „EEA Grant Project EY-MPO-0082”, 

precum și posibilitatea extinderii cooperării ASE cu aceste universități. 

  

Participare ASE la Forumul pentru Dezvoltare Durabilă 

În data de 26 septembrie a.c., prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector relații cu mediul 

economico-social și viața studențească, a participat la Forumul pentru Dezvoltare Durabilă 

desfășurat la Camera de Comerț a Municipiului București. Discuțiile s-au axat pe temele 

prioritare pentru o strategie sustenabilă pentru următorul deceniu. 

 

 

ASE a participat la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2019 

În perioada 27-28 septembrie a.c., ASE a participat la „Noaptea Cercetătorilor Europeni 

2019”, constând într-o serie de evenimente desfășurate în Parcul „Lumea Copiilor”. Programul 

participării noastre a inclus activități și workshopuri științifice și educative organizate de mai 

multe facultăți din cadrul ASE – Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, 

Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Facultatea de Management, 
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Facultatea de Marketing și Facultatea de Relații Economice Internaționale - sprijinite de 

Asociația Studenților de la Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului (ASEAM), 

Asociația Animal Partners & Friends etc. Reprezentanţii ASE la stand au interacționat cu 

publicul și vizitatorii, descoperind împreună cu aceștia ce presupune munca de cercetare și 

universul  științei.  

 

  
 

Conferința Internațională „Emerging Trends in Marketing and Management” 

În perioada 26-28 septembrie a.c., Facultatea de Marketing din cadrul ASE a organizat cea        

de-a 4-a ediție a Conferinței internaționale „Emerging Trends in Marketing and 

Management”. Vorbitori invitaţi: Berend Wierenga, prof. la Rotterdam School of 

Management, și Alina Stepan, Cluster Head South-East Europe and Country Manager Romania 

@ Ipsos. La eveniment au participat cercetători la nivel mondial, membri ai facultăților ASE, 

doctoranzi și oameni de afaceri, care au discutat despre identificarea tendinţelor și 

perspectivelor actuale și viitoare în marketing și management precum şi despre implementarea 

unor soluții pentru dezvoltarea practicilor internaționale în aceste domenii.  
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Conferința Internațională „Competitivitate și inovare în economia cunoașterii” 

În perioada 27-28 septembrie a.c., o delegație ASE, formată din prof. univ. dr. Dalina 

Dumitrescu, prorector cercetare științifică, dezvoltare și inovare, prof. univ. dr. Anca Ilie, 

prodecan al Facultății de Relații Economice Internaționale și prof. univ. dr. Florina Bran din 

cadrul Faculății de Economie Agroalimentară și a Mediului, a participat la cea de-a XXI-a 

ediție a conferinței internaționale „Competitivitate și inovare în economia cunoașterii”, 

desfășurată la Academia de Studii Economice din Republica Moldova, Chișinău, Republica 

Moldova. În deschiderea conferinței a luat cuvântul prof. univ. dr. Dalina Dumitrescu, care a 

amintit de buna colaborare dintre cele două universități, precum și despre întemeietorul ASEM 

Chișinău, prof. univ. dr. Paul Bran. Cu această ocazie, au fost înmânate de către academician, 

dr. hab. prof. univ. Grigore Belostecinic, Rectorul ASEM Chișinău, medalii „Paul Bran” unor 

personalități din Republica Moldova și din România. 

  

Felicitări colegilor care au promovat examenele pentru posturi didactice 

În data de 30 septembrie a.c., Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, ceilalți membri ai 

Biroului Consiliului de Administrație s-au întâlnit într-un cadru festiv pentru a-i felicita pe 

colegii care au promovat concursul pentru posturile didactice. Succes și împliniri profesionale 

tuturor!   
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Vizită la ASE a elevilor interesaţi de oferta educaţională 

La început de an şcolar şi universitar, ASE a primit vizita unor grupuri de elevi de liceu 

interesați să devină studenți ai universității noastre, după cum urmează: pe 23 septembrie a.c., 

un grup de 30 de elevi de clasa a 12-a de la Liceul Tehnologic Țăndărei, însoțiți de cadre 

didactice, iar pe 30 septembrie a.c., un grup de 50 de elevi ai Colegiului Comercial „Carol I” 

din Constanța, însoțiți de 3 cadre didactice. Elevii și însoțitorii acestora au fost informați despre 

oferta educațională a facultăților ASE, programele de studii, facilități studențești și oportunități 

de carieră, având oportunitatea de a vizita puncte de interes ale clădirilor ASE: Aula Magna, 

amfiteatre, săli de lectură, săli de sport etc. 

 

 

Ședințe CA 

• În data de 5 septembrie a.c., a avut loc ședința CA online în care au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: oferta educațională pentru ciclul licență, sesiunea 

septembrie 2019; oferta educațională pentru ciclul licenta ID, sesiunea septembrie 2019; 

oferta educațională pentru ciclul masterat, sesiunea septembrie 2019; aprobarea 

comisiei de cazare pentru etapa septembrie – octombrie 2019; aprobarea Comisiei de 

monitorizare și avizare a rezultatelor cazării, altele.  

• În data de 11 septembrie a.c., a avut loc ședința CA online în care au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: modificarea calendarului de admitere pentru programul 

de masterat „Antreprenoriat și administrarea afacerilor din domeniul energiei”, prin 

extinderea perioadei de înscrieri până pe 17.09.2019: aprobarea comisiei de admitere la 

programul de masterat „Antreprenoriat și administrarea afacerilor din domeniul 

energiei”; aprobarea temelor de cercetare scoase la concurs pentru admiterea la 

programele postdoctorale de cercetare avansată; alocarea celor 10 locuri suplimentare 
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pentru studii universitare de doctorat, la forma de învățământ cu frecvență, fără bursă, 

pentru anul universitar 2019-2020, conform adresei MEN; aprobarea comisiilor de 

admitere la doctorat, pentru fiecare școală doctorală, sesiunea septembrie 2019; alte 

probleme curente. 

• În data de 12 septembrie a.c., a avut loc ședința CA online în care au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: anularea organizarii programelor de studii universitare de 

masterat care au înregistrat un număr mic de candidați înscriși; memoriul domnului 

Iohannes Micu de Turzansky privind dosarul de înscriere la programele de studii 

universitare de masterat, sesiunea septembrie 2019. 

• În data de 18 septembrie a avut loc ședința CA în cadrul căreia au fost discutate și 

aprobate următoarele puncte: raportul cu privire la execuția bugetului de venituri si 

cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț la finele semestrului I; raportul 

privind activitatea de soluționare a petițiilor pentru semestrul I, anul 2019; 

reînmatriculările, redistribuirile de locuri și transferurile la studiile universitare de 

licență și masterat; modificările privitoare la numărul formațiilor de studii la programele 

de studii universitare de licență IF, ID, IFR și la programele de studii universitare de 

masterat; nota de fundamentare privind dimensionarea formațiilor de studii în anul 

universitar 2019-2020; formațiile de studii pentru cursurile de Limba română pentru 

studenții de la FABIZ, cu predare în limba engleză și limba franceză, de la REI, care 

studiază pe cont propriu valutar și pentru românii de pretutindeni; tarifele pentru 

activitățile desfasurate în regim plata cu ora pentru anul universitar 2019-2020;  

formațiile de studii pentru anul universitar 2019-2020, studii universitare de doctorat; 

acordarea de facilități de studii pentru sprijinirea dezvoltării profesionale a angajaților 

din ASE (finanțare participare masterat EDURES); metodologia privind acordarea 

burselor și  a altor forme de sprijin social pentru studenții de la învățământul cu 

frecvență în anul universitar 2019-2020; cuantumul burselor acordate studenților în 

semestrul I anul universitar 2019- 2020; avizarea listei nominale cu studenții doctoranzi 

care solicită prelungirea studiilor universitare de doctorat cu un an, pentru anul 

universitar 2019-2020; avizarea listei nominale cu studenții doctoranzi care solicită 

prelungirea perioadei de grație cu un an, pentru anul universitar 2019-2020; avizarea 

listei nominale cu studenții doctoranzi care solicită intrarea în perioada de grație, pentru 

anul universitar 2019-2020; comisiile de admitere la postdoctorat, pentru fiecare școală 

doctorală, septembrie 2019; nota de fundamentare privind modificarea unor criterii 

minimale privind susținerea tezelor de doctorat; temele de cercetare scoase la concurs 
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pentru admiterea la studii universitare de postdoctorat, pentru anul universitar 2019-

2020, sesiunea septembrie 2019; modificarea Regulamentului privind activitatea 

didactică pentru studiile universitare de licență; modificarea Regulamentului privind 

activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat; modificarea 

Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor 

de licență și masterat; nota de fundamentare privind dimensionarea formațiilor de studii 

în anul universitar 2019-2020; nota de fundamentare privind cazurile de modificare a 

statutului academic; componența comisiilor pentru susținerea inspecțiilor speciale și 

lucrărilor metodico-științifice în vederea obținerii gradului didactic I de către cadrele 

didactice din învățământul preuniversitar declarate admise; aprobarea planurilor de 

învățământ ale programelor de studii postuniversitare de formare și dezvoltare 

profesională continuă; demararea procedurilor de înscriere și validarea programelor de 

studii postuniversitare în Registrul național al programelor postuniversitare; aprobarea 

preluării de către ASE a Clubului Sportiv Universitar ASE; rezultatele evaluării 

periodice a calității personalului didactic. 

• În data de 23 septembrie a.c, a avut loc ședința CA în care au fost dezbătute și aprobate 

următoarele puncte: metodologia de desfășurare a alegerilor universitare 2019-2020; 

rezultatele finale pentru admiterea la programele universitare de licență și masterat 

2019; rezultatele finale pentru admiterea la programele de studii universitare de 

doctorat; suplimentarea unui loc la studiile universitare de doctorat fără bursă; statele 

de funcții pentru anul universitar 2019-2020; cadrele didactice asociate care vor 

desfășura activități în cadrul ASE în anul universitar 2019-2020; cadrele didactice care 

s-au pensionat și care vor desfășura activități didactice în anul universitar 2019-2020; 

cadrele didactice titulare care vor desfășura activități la alte universități în anul 

universitar 2019-2020; modificările privitoare la numărul formațiilor de studii pentru 

anul I la programele de studii universitare de licență IF, IFR și la programele de studii 

universitare de masterat; modificarea Regulamentului privind reprezentarea și 

activitatea socială a studenților. 

 

Dragi colegi! 

Începem anul universitar 2019-2020 cu încredere și siguranța date de numărul mare de 

studenți admiși la facultate și de ocuparea unor locuri fruntașe în clasamentele internaționale.  
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Vă doresc să fim mereu cei mai buni, să fim uniți, să ne autodepășim, să excelăm în efortul 

nostru de a situa Academia de Studii Economice din București tot mai sus la nivel național și 

internațional!  

Tuturor vă doresc un an universitar foarte bun cu sănătate, noroc și bucurii pentru 

dumneavoastră și întreaga familie! 

 

Cu drag,  

Rector,  

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor 
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