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Școli de vară ale ASE
Academia de Studii Economice din București a continuat organizarea, în perioada iulieseptembrie, a școlilor sale de vară cu tradiție, dar a inițiat și unele noi, apărute ca răspuns la
cerințele de educație și dezvoltare personală în continuă dinamică ale studenților, ocazii
perfecte de a îmbina învățarea formală și nonformală cu interacțiunea cu mediul de afaceri și
cultural-artistic internațional.
Școala Internațională de Vară „Bucharest Summer University”
Cea de-a 14-a ediție a Școlii Internaționale de Vară „Bucharest Summer University”, organizată
de Academia de Studii Economice din București, prin intermediul Senatului Studenților și sub
mentoratul, în acest an, al Facultății de Marketing, s-a desfășurat în perioada 12-26 august
2018. Tema acestei ediții a fost: „Cultural Heritage: fostering community spirit and sustainable
development”.
Scopul proiectului a fost implicarea directă a studenților proveniți din peste 20 de țări în dialog
și dezbateri cu specialiști consacrați, atât din mediul academic, cât și din mediul de afaceri,
promovarea schimbului de idei și prezentarea unor soluții pentru problemele apărute în
domeniul patrimoniului cultural și al dezvoltării durabile, activități în urma cărora aceștia au
primit 5 puncte de credit transferabile ECTS.
Pe parcursul celor două săptămâni, studenții s-au bucurat de numeroase activități culturale și
creative printre care s-au numărat: participarea la cursuri și dezbateri cu diverse teme ce au avut
în prim plan patrimoniul cultural, activități de teambuilding prin care au reușit să se cunoască
mai bine între ei, un tur de biciclete prin București, Karaoke Party, Bucharest City Tour și au
fost antrenați să își dezvolte spiritul competitiv printr-un Treasure Hunt. De asemenea,
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participanții au avut ocazia de a-și prezenta țările, obiceiurile și tradițiile printr-un eveniment
multicultural intitulat „Global Village”. Având în vedere tema acestei ediții, participanților li
s-a pus la încercare creativitatea prin participarea la un atelier de caligrafie și unul de olărit.
Participanții au fost încântați de oportunitatea de a vizita cele mai importante obiective turistice
din România și anume: Palatul Parlamentului, Banca Națională a României, Muzeul Național
de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Castelul Peleș, Castelul Bran, Transfăgărășanul, Bâlea
Lac, Barajul Vidraru, Brașov, Predeal, Parcul Natural Văcărești.

Școala de vară internaţională „Data Science Summer School”
În perioada 24 – 31 august 2018, Academia de Studii Economice din București a organizat
prima ediţie a Școlii de vară internaţionale „Data Science Summer School”. Beneficiind de
expertiza profesorilor şi specialiştilor de la Universitatea din Chicago, Universitatea din Ohio
(SUA), Universitatea din Oslo (Norvegia), Universitatea din Innsbruck (Austria), Josef Stefan
Institute Ljubljana (Slovenia), Universitatea Politehnică din Madrid (Spania) şi Cognism / AI
for Good Foundation (SUA), este prima şcolă de vară în domeniul data science din România.
La activităţi au participat masteranzi, doctoranzi şi tineri specialişti din România şi din regiune,
școala având loc la Centrul de Perfecţionare Complex Predeal „Ion Gh. Roşca”. Prin
intermediul cursurilor interactive, sesiunilor aplicative, discuţiilor şi proiectelor, participanţii au
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dobândit competenţe teoretice şi practice în diverse domenii ale data science: statistică,
machine learning, text mining, data management, data visualisation, aplicaţii data science în
finanţe şi economie.
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 sprijin din partea Ministerului Educaţiei Naţionale (Fondul pentru
finanţarea situaţiilor speciale) şi al partenerului Ericsson Telecommunications România.

Școala de vară „Iași - istorie, cultură, viitor”
În perioada 2-8 septembrie a.c. s-a desfăşurat la Iaşi Universitatea de vară intitulată
„Iaşi – istorie, cultură, viitor” organizată de Academia de Studii Economice din Bucureşti prin
intermediul Facultăţii de Business şi Turism, în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” prin intermediul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor şi al Facultăţii de
Geografie şi Geologie şi cu sprijinul Clubului studenţesc ECOTUR din Bucureşti. O parte
dintre activităţi au fost dedicate Centenarului Marii Uniri. Programul a inclus vizite la
principalele obiective turistice din Iaşi şi împrejurimi, workshop-uri, activităţi de team building,
ateliere creative, degustare de vinuri, vizite profesionale etc.
În cadrul prelegerilor s-a discutat despre principalele tendinţe din industria ospitalităţii la nivel
internaţional şi în România, participanţii având posibilitatea de a cunoaşte experienţele în
gestiunea hotelieră dobândite de către reprezentanţi ai mediului privat, accentuând importanţa
bunelor practici în realizarea indicatorilor de eficienţă şi asigurarea competitivităţii economice.
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De asemenea, a avut loc şi un eveniment de tip „World café” în care discuţiile s-au axat pe
găsirea unor soluţii concrete de creştere a atractivităţii turistice urbane atât pentru turişti, cât şi
pentru comunităţile locale şi care să armonizeze interesele tuturor participanţilor la viaţa
economică şi socială din spaţiul urban – autorităţi locale, ONG-uri, mediul privat, locuitori etc.
atât prin intermediul investiţiilor în infrastructură şi servicii turistice, cât şi prin crearea unui
cadru de consultare publică locală, toate acestea fiind de natură să contribuie la îmbunătăţirea
nivelului de trai pentru locuitori şi la dobândirea de experienţe autentice de călătorie de către
vizitatori. Evenimentul face parte dintr-o suită de astfel de activităţi derulate de către
Departamentul de Turism şi Geografie din cadrul ASE Bucureşti şi a reunit studenţi şi profesori
din ambele universităţi precum şi din alte centre universitare.

Școala de vară „Business and Competitive Intelligence For Entrepreneurs”
În perioada 10-14 septembrie a.c., ASE a organizat în cadrul proiectului european
„CIEN - Business and Competitive Intelligence for Entrepreneurs”, prin programul
ERASMUS+, a doua şcoală de vară, cu peste 60 de participanți - studenți, profesori,
reprezentanți ai mediului de afaceri - din Bulgaria, Franța, Grecia și România.
Cu acest prilej, pe 12 septembrie a.c., a avut loc la ASE conferinţa de Business & Competitive
Intelligence pentru antreprenori, alături de un mini-târg de soluții de business intelligence.
Sesiunea de informare a beneficiat de suportul și participarea mediului academic internațional
(Școala de Afaceri EDC Paris și Conservatorul Național de Arte și Meserii CNAM Paris –
Franța precum și SP Jain School of Global Management - Emiratele Arabe Unite), dar și a
mediului de afaceri național. În cadrul conferinței, a fost prezentat mesajul Ministerului pentru
Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și al Centrului de Excelență în Comerț Exterior,
nou înființat în ASE.
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Proiectul CIEN este implementat de către ASE într-un consorțiu de universități din Bulgaria,
Franța, Grecia și România, fiind primul de acest tip care aduce în atenția instituțiilor de
învățământ superior și mediului de afaceri cunoștințele cu privire la business și competitive
intelligence.

Școli de vară organizate de Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi
străine - FABIZ
Facultatea de Administrarea Afacerilor cu Predare în Limbi Străine – FABIZ a organizat şcoli
de vară în toate cele trei limbi în care desfășoară programe de studii universitare: engleză,
franceză și germană.
În perioada 26 august – 4 septembrie a.c., FABIZ a organizat la Constanța, cu sprijinul
companiei Ernst & Young și al Fundației Konrad Adenauer, cea de-a doua editițe a Școlii de
vară „How to Manage Change – Challenges of Globalisation”, a cărei temă a fost „The
Digitisation Revolution”. Participanții au dezbătut modele de afaceri, management și
digitalizare cu cadre didactice de la universități internaționale de top: Herbert Casteran – Școala
de Afaceri EM Strasbourg, Franța, David S. A. Guttormsen – Școala Norvegiană de Afaceri BI,
Norvegia, Wolfgang Härdle - Universitatea Humboldt din Berlin, Germania, Andrea Naghi Universitatea Erasmus din Rotterdam, Olanda, Marco Savastano, Universitatea Sapienza din
Roma, Italia, Patrick Sensburg - Universitatea Westphalia de Ştiinţe Aplicate din Germania.
Școala de Franceză 2018 s-a desfășurat în perioada 19-31 august 2018 în stațiunea Moieciu de
Sus, Județul Brașov. Participanţii - elevi şi studenţi din țară și străinătate doritori să învețe sau
să-și perfecționeze cunoștințele de limba franceză cu profesori nativi – au avut ocazia să îmbine
utilul cu plăcutul, cursurile de limbă cu numeroase activități de timp liber, desfășurate într-un
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cadru natural deosebit, toate oferindu-le ocazia de a comunica efectiv în limba franceză.
De asemenea, au fost organizate seri tematice și întâlniri cu diferite personalități din spațiul
francofon: manageri ai unor companii franceze prezente în România, personalități din viața
publică din Franța, antreprenori etc., care au împărtășit din experiența lor, evidențiind
oportunitățile profesionale care se deschid celor ce stăpânesc limba franceză.
Școala de vară de Antreprenoriat și Limba Germană 2018 a fost organizată pentru două serii de
cursanți, în perioadele 22 iulie-3 august și 5-17 august a.c., la Moieciu de Sus, judetul Brașov,
fiind un program intensiv de învățare a limbii germane organizat pe grupe de nivel - începător,
mediu și avansat. Cursurile au alternat cu un program atractiv de petrecere a timpului liber,
organizat împreună cu profesorii nativi de limba germană, perioade în care comunicarea s-a
desfăşurat în această limbă, oferind un bun prilej de exersare şi fixare a cunoştinţelor dobândite
în cadrul cursurilor efective de limbă. Fireşte, nu puteau lipsi întâlnirile cu personalităţi din
spatiul german: antreprenori şi manageri ai unor companii germane prezente în România etc.

Participarea echipei Centrului de limbă și cultură rusă din ASE la Școala de vară de la
Varna și la Festivalul studenților care învață limba rusă de la Kamcia, Bulgaria
Echipa Centrului de limbă și cultură rusă din ASE a participat în perioada 13-18 august a.c., la
cea de-a 10-a ediție a Școlii internaționale de limba rusă de la Varna, alăturându-se echipelor
din 14 universități din 10 țări din Europa. Cursurile de limbă, cultură și civilizație rusă au
alternat cu worskhop-uri, competiții și experiențe interactive de socializare în limba rusă.
Între 10-15 septembrie a.c., s-a desfășurat la Kamcia, în Bulgaria, cea de-a 7-a ediție a
Festivalului internațional al studenților care învață limba rusă. La ediția de anul acesta au fost
prezenți peste 350 de studenți din 29 de universități din 21 de țări din Europa și Asia. Studenții
au participat la competiții profesionale, au susținut diferite programe artistice și au frecventat
unul dintre cele 12 masterclass-uri structurate pe domenii de interes foarte diferite, sub
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conducerea unor specialiști de renume, în cadrul cărora au elaborat proiecte în echipe
internaționale.

Varietatea și complexitatea școlilor de vară organizate de Academia de Studii Economice din
București în capitală sau în țară, precum și participarea cu succes a studenților ASE la programe
similare în străinătate sunt mărturii ale atitudinii proactive ale managementului și comunității
academice în promovarea învățării nonformale, a diversității culturale și a internaționalizării
învățământului superior.

Cel de-al XXVII-lea Congres internațional al Academiei Europene de Management și
Administrarea Afacerilor – AEDEM
În perioada 4-5 septembrie a.c., Academia Română – Institutul Naţional de Cercetări
Economice „Costin C. Kiriţescu” împreună cu Academia de Studii Economice Bucureşti au
organizat cel de al XXVII-lea Congres internaţional al Academiei Europene de
Management şi Administrarea Afacerilor – AEDEM, care are sediul în Spania, la Madrid.
Ediţia din acest an, având ca temă „Antreprenoriatul local şi globalizarea”, a reunit peste 100 de
cercetători din Brazilia, Columbia, Franța, Mexic, Peru, Portugalia, România și Spania.
Lucrările Congresului s-au desfășurat în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din
București în două sesiuni plenare și au fost deschise de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul
ASE. La dezbateri au participat personalități din mediul academic, universitar, manageri de
societăţi comerciale europene, specialişti români. În cadrul reuniunilor au luat cuvântul
Preşedintele Academiei Române, Preşedintele Academiei Regale Spaniole de Ştiinţe
Economice şi Financiare, Preşedintele AEDEM, Ambasadorul Spaniei la Bucureşti,
Preşedintele Camerei de Comerţ a Municipiului Bucureşti, Directorul general al Institutului
Naţional de Cercetări Economice.
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Sesiunea septembrie a concursului de admitere la ASE la programele de studii
universitare de licență, masterat, MBA și doctorat
În perioada 6 - 25 septembrie a.c., ASE a desfășurat sesiunea de toamnă a concursului de
admitere 2018 pentru locurile rămase disponibile la finalul sesiunii iulie la programele de
studii universitare de la toate ciclurile de învățământ. La sfârşitul întregului proces de
admitere 2018, ASE primește în anul universitar 2018-2019 un număr de cca 8870 de noi
studenți, repartizați astfel: anul I licență, forma de învățământ cu frecvență – peste 5000 de
studenți, forma de învățământ la distanță și cu frecvență redusă – aproape 700 de studenți; anul
I masterat – peste 3000 de studenți; anul I doctorat – aproape 170 de studenți.
De asemenea, în perioada 24-28 septembrie a.c., a avut loc admiterea în cadrul Școlii
postdoctorale din ASE. La concursul de admitere s-au prezentat candidați care au obținut titlul
de doctor cu cel mult 5 ani înainte de derularea concursului. Candidații declarați admiși vor
avea posibilitatea să aplice la proiectele POCU depuse de ASE și care se află în acest moment
în proces de evaluare.
Urăm tuturor candidaților admiși Bun venit în ASE și succes în noul an universitar!
Participarea Delegației ASE la Conferința și Târgul Educațional EAIE - European
Association for International Education
În perioada 10-14 septembrie a.c., o delegație a Academiei de Studii Economice din București,
condusă de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la cea de-a 30-a ediție a
Conferinței și Târgului Educațional EAIE, ediția 2018 fiind organizată în Elveția, la Geneva,
de Asociația Europeană pentru Educație Internațională (European Association for International
Education).
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Evenimentul, unul dintre cele mai importante de pe piaţa educaţională internaţională, a reunit
peste 5800 de participanţi care activează în domeniul învăţământului superior în 95 de ţări.
În timpul celor cinci zile de desfășurare a acestuia, au fost organizate 40 de pavilioane naționale
și au avut loc 250 de sesiuni de specialitate și workshop-uri. Din România au fost prezente
30 de universităţi și reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale, ai Agenţiei Naţionale
Erasmus, ai Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării,
Dezvoltării și Inovării - UEFISCDI, ai Misiunii permanente a României la ONU şi ai
Ambasadei României în Elveţia.
Cu acest prilej, delegația ASE a avut o serie de întâlniri, cu scopul de a consolida imaginea
ASE pe piața internațională prin stabilirea de contacte pentru noi parteneriate în domeniul
educației și cercetării științifice internaționale și explorarea oportunităților de cooperare.
Pe 11 septembrie a.c., delegația ASE a participat la „Graduate Employability Summit 2018”,
organizat de QS Intelligence Unit, în colaborare cu Universitatea din Geneva. În cadrul acestui
Summit, au fost dezbătute aspecte legate de competențele absolvenților de studii universitare în
raport cu cerințele pieței muncii și dezvoltarea serviciilor universitare în domeniul orientării în
carieră și a creșterii angajabilității. În cursul aceleiași zile, delegația ASE a fost prezentă la o
reuniune cu viitorul președinte al EAIE, doamna Sabine Pendl și ambasadorul Adrian Cosmin
Vierița, reprezentantul permanent al României pe lângă Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva
şi organizaţiile internaţionale cu sediul în Elveția.
Pe data de 12 septembrie a.c., delegația ASE a participat la o sesiune plenară și s-a întâlnit cu
domnul Bernardo Amador, Director pentru Europa, Orientul Mijlociu și Asia – QS Unisolution.
Organizat sub egida Consiliului Naţional al Rectorilor din România şi cu sprijinul Ministerului
Educaţiei Naţionale, pavilionul „Study in Romania” este o iniţiativă care vizează promovarea
internaţionalizării învăţământului superior românesc.
Delegația ASE a fost compusă din prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, prof. univ. dr.
Constantin Marius Profiroiu, prorector responsabil cu relaţiile internaţionale, prof. univ. dr.
Marian Dârdală, decan al Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică,

prof.

univ. dr. Anca Ilie, prodecan al Facultății de Relaţii Economice Internaţionale, conf. univ. dr.
Anca Bogdan, Director Relații internaționale. Participarea a fost susținută prin Proiectul
CNFIS-FDI-2018-0173 - Sprijin pentru internaționalizarea campusului ASE București.
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ASE felicită Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova cu ocazia celei de-a 25-a
Aniversări
În zilele de 13-14 septembrie a.c., Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova a
sărbătorit 25 de ani de la înființare. Mesajul de felicitare din partea Rectorului ASE, prof. univ.
dr. Nicolae Istudor, și a comunității noastre academice a fost transmis de prof. univ. dr. Ion
Verboncu, care a înmânat Rectorului UCCM, prof. univ. dr. Larisa Șavga, o plachetă cu ocazia
aniversării a 150 de ani ai mișcării cooperatiste din Republica Moldova, a 100 de ani de
educație cooperatistă și a 25 de ani de la înființarea Universității Cooperatist-Comerciale din
Moldova.
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Manifestările festive au inclus şi lucrările conferinței internaționale „Dezvoltarea inovativă,
colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective”, la care au participat
savanți, profesori, studenți, demnitari de stat, agenți economici, membri ai autorităților centrale
etc.

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor a participat la întâlnirea de 40 de ani Alumni ASE,
promoția 1978 a Facultății de Relații Economice Internaționale
În data de 14 septembrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la
întâlnirea de 40 de ani Alumni ASE – a Facultății de Relații Economice Internaționale,
promoția 1978, alături de prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, Prorector pentru Relații cu mediul
economico-social și viața studențească, și prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu, Decan al
Facultății de Relații Economice Internaționale.
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Sir Suma Chakrabarti, Președintele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare
(BERD) a susținut o prelegere la ASE
În data de 17 septembrie a.c., Sir Suma Chakrabarti, Președintele Băncii Europene pentru
Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a susținut o prelegere la Academia de Studii Economice
din București, al cărei Doctor Honoris Causa este din anul 2013. Prelegerea intitulată
„Lectio Magistralis on Romania and Transition” face parte dintr-o serie de întâlniri pe care
Sir Suma Chakrabarti le-a avut în timpul vizitei sale în România, prilejuită de participarea
Domniei sale la Summitul Inițiativei celor Trei Mări – un proiect European lansat în anul 2016
pentru consolidarea cooperării în domenii precum schimburile comerciale, infrastuctura sau
energia între 12 țări cu deschidere la Marea Adriatică, Marea Baltică și Marea Neagră.
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Conferința „Economia crește, competitivitatea scade: erori, ezitări, politici, calea de
urmat spre creștere"
Pe 19 septembrie a.c., Academia de Studii Economice din București, în parteneriat cu
CursDeGuvernare.ro a organizat conferința „Economia crește, competitivitatea scade: erori,
ezitări, politici, calea de urmat spre creștere”. În dezbateri, aceste aspecte au fost abordate
din două perspective fundamentale – a mediului de afaceri și a autorităților decidente.
S-a discutat și despre implementarea unor măsuri legate de creșterea competitivității generale,
stategii și politici care pot genera rezultate reale.
Conferința a fost deschisă de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, fiind structurată pe
două paneluri intitulate: „De ce scade competitivitatea, deși economia crește?” şi „Deceniul
decisiv: Cum orientăm sursele de competitivitate spre economia viitorului”. La discuții
au participat reprezentanți ai Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,
ai Ministerului Finanțelor Publice, ai Băncii Naționale a României, ai Camerei de Comerț și
Industrie a României, ai Consiliului Fiscal și ai Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Prezența ASE la „Times Higher Education World Academic Summit 2018”, în Singapore
În perioada 25-27 septembrie a.c., prof. univ. dr. Marius Profiroiu, pro-rector pentru Relații
internaționale, a reprezentat ASE la „Times Higher Education World Academic Summit 2018”,
desfășurat la Singapore. Ediţia de anul acesta a reunit 400 de participanți din mediul academic,
guvernamental și de afaceri din 51 de țări.
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Acord de parteneriat între Reprezentanța Comisiei Europene în România și Academia de
Studii Economice din București
În urma apelului lansat de Reprezentanța Comisiei Europene în România în luna iunie 2018
pentru stabilirea noilor membri ai rețelei de Centre de Documentare Europeană Europe Direct,
Centrul de Documentare Europeană ASE București a aplicat cu succes pentru continuarea
activității în cadrul acestei rețele. Rectorul Academiei de Studii Economice, dl. prof. univ. dr.
Nicolae Istudor a semnat în cursul lunii septembrie Acordul de parteneriat cu Reprezentanța
Comisiei Europene în România pentru funcționarea Centrului de Documentare Europeană a
Academiei de Studii Economice din București.
Centrul de Documentare Europeană asigură accesul tuturor membrilor comunităţii academice
la informaţii economice, politice, sociologice, legislative etc., precum și la publicațiile
disponibile pe site-ul EU Bookshop, gestionat de Oficiul pentru Publicații al UE, care oferă
Centrului de Documentare Europeană, în mod gratuit, exemplare ale unor publicați nou tipărite
având ca autor instituțiile și agențiile Uniunii Europene.
Centrul de Documentare Europeană ASE a organizat în colaborare cu facultățile Academiei de
Studii Economice conferințe, colocvii, dezbateri pe temele prioritare ale Uniunii Europene.
Aceste evenimente vor continua și în noul format al rețelei Centrelor de Documentare, scopul
principal fiind familiarizarea și aprofundarea axelor prioritare ale Comunității Europene.
Totodată perspectiva acestor evenimente constituie și un prilej pentru creșterea vizibilității
naționale și internaționale a ASE. Centrul de Documentare Europeană ASE funcționează în
14
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cadrul

Bibliotecii

ASE,

sala

0118

bis

(în

incinta

Sălii

de

lectură

Victor

Slăvescu). Coordonatorul Centrului de Documentare Europeană ASE este dl. conf. univ. dr.
Liviu Bogdan Vlad. Mai multe informații despre activitatea, misunea și obiectivele CDE ASE
pot fi consultate pe site-ul Bibliotecii la adresa http://www.biblioteca.ase.ro/index.php/cde/49informatii-cde-ase., cât și la responsabilul Centrului, doamna Ana-Iolanda Brumaru-Bodor.
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, Doctor Honoris Causa al Academiei de
Studii Economice a Moldovei
Pe data de 28 septembrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a primit titlul
de Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM), în cadrul
unei festivități desfășurate la Chișinău. Evenimentul se înscrie în tradiția de peste un sfert de
veac a fructuoasei colaborări academice, științifice și culturale dintre universitățile noastre,
inițiată încă de la înființarea ASEM de către prof. univ. dr. Paul Bran, Rector-fondator al
ASEM (1991-1994) și Rector al ASE București (1996-2004). In cadrul festivității, prof. univ.
dr. Nicolae Istudor a mulțumit Senatului și membrilor comunității universitare a ASEM
prezenți la festivitate și a susținut o substanțială prelegere despre probleme de actualitate
privind legătura dintre pregătirea specialistului în economie și societatea căreia îi aparține, din
care cităm: "Proba de foc a misiunii noastre formative este să pregătim specialiștii care să facă
din dezvoltare obsesia lor profesională, demnă de cauza lor nobilă de cetățeni activi cu simțul
realității și responsabilității. Acest scop fundamental necesită eforturi concrete pentru o ofertă
educațională cu extensii pentru formarea conștiinței deopotrivă profesională și civică, pentru
specialiști care știu să-și înțeleagă în termeni naționali particularitatea locului de muncă și
agenda profesiei. În opinia mea vom pregăti astfel de specialiști când vom găsi formula prin
care să modelăm profilul lor cu cele patru dimensiuni hotărâtoare: cultura generală, cultura
antreprenorială, cultura legalității și cultura democrației (în care să includem și iubirea de țară).
Toate cele patru dimensiuni ale culturii specialistului dau măsura exactă a ceea ce ne-ar duce pe
noi în zona de confort a performanțelor economice, sociale și naționale".
Ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa a avut loc cu ocazia celei de-a XX-a
ediții a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia
Cunoaşterii”, organizată pe 28-29 septembrie la Chişinău, de către Academia de Studii
Economice a Moldovei împreună cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, Institutul
Naţional de Cercetări Economice „Constantin C. Kiriţescu”, Academia Română şi
Universitatea „Valahia“ din Târgovişte.
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Dezbaterile manifestării ştiinţifice, la care au participat cu lucrări cadre didactice din ASE,
prezente la Chișinău, s-au axat pe evaluarea stării actuale de dezvoltare a economiei
cunoaşterii, stimularea cercetării, colaborării și diseminării informaţiilor existente şi a
rezultatelor cercetării în domeniile cele mai importante ale vieţii şi activităţii în economia
cunoaşterii. S-a subliniat necesitatea facilitării proiectelor de colaborare între cercetători, cadre
didactice şi mediul de afaceri, pentru identificarea unor soluţii pe termen scurt, mediu şi lung
pentru fundamentarea, testarea şi aplicarea unor noi modele şi strategii de dezvoltare în diverse
domenii ale cunoaşterii - economie, contabilitate, audit şi analiză economică, informatică,
cibernetică, statistică, finanţe, inovaţii, antreprenoriat, sociologie, ştiinţe juridice, agricultură,
mediu, sănătate, învăţământ, cultură, turism, artă etc.
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ASE la Noaptea Cercetătorilor Europeni 2018
În zilele de 28 și 29 septembrie a.c., Academia de Studii Economice din București a participat
la Noaptea Cercetătorilor Europeni, ediția 2018. Reprezentanți ai ASE au organizat la sediul
ASE din Piața Romană și în spațiul expozițional de la Piața Universității un program atractiv și
variat, care a inclus prezentări, demonstrații și workshopuri despre: rezultatele cercetări
cadrelor didactice și ale studenților și doctoranzilor ASE, modalități de evitare a plagiatului în
lucrări academice, teme propuse spre cercetare de mediul de afaceri, metode simple de
îmbunătățire a calității mediului, jocuri manageriale folosite în procesul de predare etc.
Doritorilor li s-a oferit posibilitatea de a participa la un tur ghidat al Palatului ASE, primind
detalii despre frescele realizate de către pictorii Cecilia Cuţescu-Storck și Sabin Bălașa.

Ședințe CA
• În data de 3 august a.c., a avut loc ședinta CA care s-a desfășurat în cadrul Centrului
de Perfecționare Complex Predeal „Ion Gh. Roșca”. Au fost discutate și aprobate
următoarele puncte: prezentarea concluziilor de la Consiliul Naţional al Rectorilor
(desfăşurat pe 1–2 iunie a.c.); modificări legislative în învăţământ; formularea unor
propuneri pentru modificarea organigramei ASE; discuţii privind modalităţile de
eficientizare a activităţii Centrului de Perfecţionare Complex Predeal „Ion Gh. Roşca”.
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• În data de 27 august a.c. a avut loc ședința online a CA în cadrul căreia a fost aprobată
componența comisiei de admitere la ciclul licență, forma de învățământ ID, centrul
teritorial Tulcea, sesiunea septembrie 2018.
• În data de 3 septembrie a.c. a avut loc Consiliul Consultativ de vară al Academiei de
Studii Economice din București, desfășurat în colaborare cu conducerea Academiei
Europene de Management și Administrarea Afacerilor, prezentă în România cu ocazia
celui de-al 27-lea Congres Academic Internațional cu tema „Antreprenoriatul Local și
Globalizarea”. S-a discutat despre propunerea de teme de cercetare de către mediul de
afaceri, dezvoltate în parteneriat cu mediul economico-social, sub îndrumarea cadrelor
didactice și a specialiștilor din mediul economico-social.
• În data de 12 septembrie a.c., a avut loc ședinta online a CA, în cadrul căreia au fost
dezbătute și supuse aprobării comisiile de admitere la studiile universitare de doctorat,
sesiunea septembrie 2018, pentru fiecare școală doctorală.
• În data de 14 septembrie a.c., a avut loc ședinta online a CA, în cadrul căreia au fost
dezbătute și supuse aprobării componența comisiei de cazare pentru etapa septembrienoiembrie 2018, a comisiei de monitorizare și avizare a rezultatelor cazării pentru
anul universitar 2018-2019.
• În data de 19 septembrie a.c. a avut loc ședința CA în cadrul căreia au fost dezbătute și
aprobate următoarele aspecte: aprobarea Raportului cu privire la execuţia bugetului de
venituri şi cheltuieli şi situaţia patrimonială pe bază de bilanţ la finele semestrului I
2018; aprobarea modificărilor Structurii organizatorice de educaţie și cercetare și a
Structurii organizatorice a serviciilor tehnico-administrative din cadrul Academiei de
Studii Economice din Bucureşti, ca urmare a propunerilor formulate în cadrul
proiectului de cercetare „Elaborarea fişelor de post la nivelul Academiei de Studii
Economice din București”; aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și
18
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Funcţionare al Academiei de Studii Economice din Bucureşti; aprobarea rezultatelor
finale pentru admiterea la studiile universitare de licenţă și masterat 2018; aprobarea
reînmatriculărilor studenţilor de la ciclurile de licenţă și masterat; aprobarea formaţiilor
de studii pentru anul universitar 2018-2019, studii universitare de licenţă și masterat;
aprobarea statelor de funcţii ale departamentelor din cadrul Academiei de Studii
Economice din București pentru anul universitar 2018-2019; aprobarea tarifelor pentru
activităţile didactice desfăşurate în regim de plată cu ora, pentru anul universitar 20182019; aprobarea listei cadrelor didactice asociate care vor desfăşura activităţi în cadrul
Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în anul universitar 2018-2019; aprobarea
listei cadrelor didactice pensionate care vor desfășura activităţi în cadrul Academiei de
Studii Economice din Bucureşti, în anul universitar 2018-2019; aprobarea listei
doctoranzilor care vor desfăşura activităţi în cadrul Academiei de Studii Economice din
Bucureşti, în anul universitar 2018-2019; aprobarea cererilor cadrelor didactice titulare
în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti care solicită susţinerea de
activităţi didactice în regim de plata cu ora la alte universități, în anul universitar 20182019; aprobarea contractelor de studii pentru anul universitar 2018-2019; aprobarea
modificării Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din
cadrul Academiei de Studii Economice din București; aprobarea modificării
Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor
universitare de licenţă și masterat; aprobarea modificării Regulamentului instituţional de
organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat; aprobarea formaţiilor de
studii pentru anul universitar 2018-2019, studii universitare de doctorat; aprobarea
solicitărilor privind suţinerea de către unii studenţi a examenului de licenţă la o altă
universitate; aprobarea finanţării din venituri proprii a unui cadru didactic de la
Facultatea de Business și Turism, Departamentul de Turism și Geografie, pentru cursul
postuniversitar „Strategic Hospitality Management”; aprobarea acordării de facilităţi
pentru sprijinirea dezvoltării profesionale a angajaţilor din ASE; aprobarea rezultatelor
evaluării periodice a calităţii personalului didactic; aprobarea modificării Metodologiei
privind taxele aplicate în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în anul
universitar 2018-2019; aprobarea componenţei comisiilor pentru susţinerea inspecţiilor
speciale și a lucrărilor metodico-știinţifice, în vederea obţinerii gradului didactic 1 de
către cadrele didactice din învăţământul preuniversitar declarate admise în urma
colocviului din 10 februarie 2017; aprobarea Metodologiei privind acordarea burselor şi
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a altor forme de sprijin social pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă în anul
universitar 2018–2019; aprobarea cuantumului burselor acordate studenţilor (licență,
masterat, doctorat) pentru semestrul I al anului universitar 2018-2019; aprobarea
Regulamentului de funcţionare a Centrului de Excelenţă în Comerţ Exterior; aprobarea
încheierii unui acord de parteneriat cu Academia Română și Institutul Naţional de
Statistică (INS); aprobarea listei nominale cu studenții doctoranzi care solicită
prelungirea cu un an, respectiv până la data de 30.09.2019, a perioadei de finalizare și
susținere a tezei de doctorat; aprobarea listei nominale cu studenţii doctoranzi care
solicită prelungirea cu un an, respectiv până la data de 30.09.2019, a perioadei de grație
susţinere a tezei de doctorat; aprobarea rapoartelor cu privire la analiza și evaluarea
cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectelor finanţare din fonduri europene; aprobarea
transformării unor posturi vacante şi a posturilor scoase la concurs pentru personalul
didactic auxiliar și nedidactic; aprobarea scoaterii la concurs a postului vacant din
Structura organizatorică a serviciilor tehnico-administrative de Șef al Serviciului
Achiziţii Publice; aprobarea Raportului privind activitatea de soluționare a petițiilor
pentru semestrul I 2018; aprobarea numirii în funcţie a responsabililor revistelor
știinţifice care funcţionează în ASE; aprobarea acordării titlului onorific de „Doctor
Honoris Causa” Domnului Jeroen Dijsselboem, din partea Facultăţii de Relaţii
Economice Internaţionale; organizarea festivităţii de deschidere a anului universitar
2018–2019; diverse.
• În data de 24 septembrie a.c., a avut loc ședinta online a CA, în cadrul căreia au fost
dezbătute și supuse aprobării următoarele: modificarea Regulamentului instituțional de
organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat pentru anul universitar
2018-2019; avizarea listei nominale cu studenții doctoranzi care solicită prelungirea cu
un an a studiilor universitare de doctorat pentru finalizarea tezei de doctorat, pentru anul
universitar 2018-2019; avizarea listei nominale cu studenții doctoranzi care solicită
prelungirea perioadei de grație cu un an, pentru anul universitar 2018-2019; aprobarea
numărului de locuri și a temelor de cercetare scoase la concurs pentru admiterea la
studii universitare de postdoctorat, pentru anul universitar 2018–2019, sesiunea
septembrie 2018; aprobarea derogării privind reluarea studiilor universitare la licență și
masterat.
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• În data de 25 septembrie a.c., a avut loc ședința online a CA, în cadrul căreia au fost
discutate și aprobate următoarele puncte: validarea rezultatelor finale pentru admiterea
la studiile universitare de doctorat, sesiunile iulie și septembrie 2018, în vederea
înmatriculării în anul I, anul universitar 2018-2019; aprobarea modificării Metodologiei
privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii
universitare de licență, anul universitar 2018-2019; aprobarea modificării Metodologiei
privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii
universitare

de

masterat,

anul

universitar

2018-2019;

aprobarea

modificării

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele
de studii universitare de doctorat, anul universitar 2018-2019; aprobarea modificării
Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele
de studii universitare de an pregătitor, anul universitar 2018-2019; aprobarea repartizării
a 37 de locuri la studii universitare de licență finanțate de la bugetul de stat; altele.

Dragi colegi și studenți,
Vă urez un an universitar al excelenței profesionale, care să asigure progresul fiecărui membru
al comunității noastre universitare și poziționarea tot mai bună a Academiei de Studii
Economice din București în cele mai prestigioase clasamente din lume!
Dragi studenți, vă doresc să fiți ambițioși, să aveți încredere în voi pentru a face față tuturor
provocărilor, să nu vă lipsească energia și curajul, să fiți cât mai activi pentru a vă bucura de
perfomanțele obținute prin competiție!
Vivat Academia!

Rector,
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor
Preşedintele Consiliului de Administraţie al ASE
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