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Academia de Studii Economice din București în top 301-350 din lume, conform QS 

World University Rankings 2017 

Academia de Studii Economice din București este în top 301-350 din lume în 

subdomeniul Economie și Econometrie, conform prestigiosului clasament QS World 

University Rankings 2017. Potrivit aceluiași clasament, ASE este pe locul I la nivel 

național în subdomeniile Economie și Econometrie, Business și Management, Administrație 

și Politici Sociale. 

Academia de Studii Economice din București participă pentru prima dată la QS Rankings, 

care are ca noutate a ediției 2017 clasificarea universităților pe domenii și subdomenii de 

studiu și includerea subdomeniului Economie și Econometrie în clasament. 

QS World University Rankings este un clasament anual, care cuprinde în anul 2017 peste 900 

de universități din mai mult de 80 de țări.  Printre criteriile de clasificare se numără: reputația 

academică, citările internaționale ale publicațiilor membrilor comunității universitare, 

reputația în rândul angajatorilor, numărul de studenți internaționali. 

 

 

 

http://www.ase.ro/
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Sesiuni de instruire organizate de Biblioteca ASE 

La începutul lunii martie a.c., Biblioteca ASE a organizat o serie de  Sesiuni de 

instruire pentru studenții de la ciclul de studii universitare de  licență şi masterat, pentru a 

veni în sprijinul acestora cu informaţii utile privind documentarea şi pregătirea examenelor de 

finalizare a studiilor şi a lucrării de disertaţie. Participanții au aflat detalii despre serviciile și 

facilitățile oferite de biblioteca ASE, condiții de acces, tipuri de colecții, resurse electronice, 

baze de date și modalități de accesare.  

 

Consolidarea cooperării dintre Academia de Studii Economice din București și 

universităţi de renume din Franţa 

În perioada 5-10 martie 2017, delegaţia ASE, formată din prof. univ. dr. Nicolae Istudor, 

Rector, şi prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, Prorector responsabil cu relaţiile 

internaţionale, a efectuat o vizită în Franţa în scopul consolidării cooperării inter-universitare 

dintre ASE şi o serie de universităţi franceze. 

Pe 7 martie a.c., Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor şi Presedintele CNAM Paris, 

dl. Oliver Faro, au semnat la Paris Acordul de parteneriat strategic între ASE şi 

Conservatorul Naţional de Arte şi Meserii din Paris (CNAM), acord care marchează 

momentul de consolidare a relaţiilor de cooperare bilaterală din ultimii 25 de ani. După 

festivitate, delegaţia ASE a participat la reuniunea de lucru cu coordonatorii activităților de 

cercetare, relaţii internaţionale, formare continuă, informatizare, relaţia cu întreprinderile şi 

programele MBA.  

Vizita delegaţiei ASE în Franța a continuat cu o întâlnire între conducerea ASE şi 

reprezentanţii Paris School of Business – PSB. În cadrul acestei întâlniri, s-a realizat un 

schimb de opinii şi bune practici privitoare la elementele de avantaj competitiv ale unei şcoli 

de business, modul de organizare a  acesteia, activitățile de cercetare, de inovare şi 

creativitate, relațiile cu mediul de afaceri şi activitatea de internaționalizare.  

Pe 9 martie a.c., delegaţia ASE a efectuat o vizită de lucru la Universitatea d'Artois din 

Franţa şi a avut o întâlnire cu prof. Pasquale Mammone, Președintele Universității d'Artois și 

prof. Philippe Duez, decanul Facultății de Economie. Cu această ocazie, a fost  analizat 

stadiul implementării acordului de parteneriat dintre cele două instituții şi dorința de a 

dezvolta relațiile în domeniul programelor de cotutelă pentru studenţii doctoranzi din ASE, 

programe cu dublă diplomă, programe de formare continuă şi extinderea schimburilor de 

studenți şi cadre didactice. 
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Discuţiile purtate de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector al ASE, şi prof. univ. dr. 

Constantin Marius Profiroiu, Prorector responsabil cu relaţiile internaţionale, cu reprezentaţii 

celor trei renumite instituţii de învăţământ superior din Franţa, au reliefat interesul comun 

pentru dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor interinstituţionale, cu accent pe internaționalizarea 

programelor de studii şi de cercetare pentru un răspuns eficient și inovator la cerințele pieței 

muncii. 

 

 

 

 

 

Stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor pentru studenţi 

În urma publicării în Monitorul Oficial nr.155 din 02.03.2017, partea I, a Ordinului 

Ministrului Educației Naționale nr. 3392 din 27.02.2017 privind stabilirea criteriilor generale 

de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din învățământul 

superior de stat, învățământul cu frecvență, a fost elaborată o nouă Metodologie privind 

acordarea burselor și a altor forme de sprijin social, cu aplicabilitate din semestrul al II-

lea al anului universitar curent. Aceasta a fost dezbătută de Consiliul de Administrație și 

Senatul Universitar.  
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Succes internaţional pentru studenţi din ASE! 

Simina Costea, studentă a Facultăţii de Administraţie şi Management Public, face parte din 

echipa semifinalistă a Concursului de simulare adresat studenţilor, organizat de Network 

of Schools of Public Policy, Affairs, and Administration (NASPAA) din SUA. Simina Costea 

s-a calificat în următoarea fază a competiţiei, după ce, împreună cu coechipierii ei a câştigat 

etapa regională a concursului desfăşurată pe 25 februarie a.c. la United Nations University of 

Maastricht în Olanda. Network of Schools of Public Policy, Affairs, and Administration 

(NASPAA) este una dintre cele mai mari şi de prestigiu reţele de facultăţi de ştiinţe 

administrative, ştiinţe politice şi management public, cu peste 300 de membri instituţionali. 

Un alt succes este cel înregistrat de absolventul ASE Bogdan Şestac la Strasbourg, în cadrul 

ceremoniei de decernare a diplomelor pentru absolvenții programelor de masterat. Bogdan 

Şestac este şef de promoţie al Programului Grande École - specializarea Antreprenoriat 

(calificativ "Foarte bine")! Bogdan Şestac este absolvent al programului de masterat 

“Diplomaţie în Economia Internaţională” (de la Facultatea de Relaţii Economice 

Internaţionale) şi a beneficiat de o mobilitate Erasmus în cadrul programului de dublă 

diplomă la École de Management Strasbourg (2016). Felicitări şi succes în continuare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelierul Digital 2017- Ediţie Specială 

Pe 7 martie a.c., Aula Magna a găzduit evenimentul Atelierul Digital, organizat de 

Google, cu sprijinul Fundației Leaders și al ASE. Evenimentul a reprezentat deschiderea 

noului an pentru Atelierul Digital și a fost susținut de trei invitați speciali: Frank Kohl-Boas, 

Head of HR Northwest, Central & Eastern Europe at Google, Elisabeta Moraru, Country 

Business Development Manager@Google Romania și Dragoș Smeu, General Manager at 

Mavericks, care au discutat despre oportunitățile mediului online și despre cum pot ajunge 

tinerii să lucreze la Google. 
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Atelierul Digital este un training gratuit de marketing digital lansat în 2016. Datorită 

succesului din 2016, Atelierul Digital se dezvoltă și mai mult și introduce în programă două 

cursuri noi - studiu de caz și tehnic – prin care tinerii pot aprofunda noțiunile dobândite anul 

trecut prin cursurile introductive ale Atelierului Digital.  

 

Campanie de donare de sânge 

Uniunea Studenţilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti (USASE) a organizat în 

zilele de 7 şi 8 martie a.c. o campanie de donare de sânge în spaţiul special amenajat la 

etajul II al clădirii I. N. Angelescu. Felicitări şi mulţumiri tuturor studenţilor şi angajaţilor 

ASE, care au donat sânge pentru semenii noştri! 

 

 
 

 

Sesiune de prezentare şi dezbatere a noi call-uri internaţionale 

Pe 8 martie a.c., Direcția Managementul Cercetării și Inovării a organizat o sesiune de 

prezentare şi dezbatere a noilor call-uri internaționale, lansate recent. În cadrul acesteia au 

fost discutate și analizate obiectivele, modalitățile de finanțare și criteriile de eligibilitate 

specifice pentru fiecare program de finanțare nou lansat. 
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Conferinţa internaţională “Ecological Performance in a Competitive Economy - PEEC 

2017”  

Pe 9 şi 10 martie a.c., Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului şi Centrul de 

Cercetare Analize şi Politici Regionale au organizat Conferinţa internaţională “Ecological 

Performance in a Competitive Economy - PEEC 2017” ajunsă la ediţia a IX-a. În cadrul 

conferinţei au fost dezbătute teme economice care privesc performanţa ecologică. Printre 

partenerii evenimentului s-au numărat Academia de Studii Economice a Moldovei, Academia 

Română, Universitatea Parthenope din Napoli, Universitatea din Catania, Fundația Simone 

Cesaretti și Asociația Generală a Economiștilor din România. 

 

Cursuri de pregătire suplimentară la Macroeconomie  

Pentru a veni în sprijinul studenților ASE, Biroul Consiliului de Administrație, împreună cu 

departamentul de specialitate, oferă studenților posibilitatea de a participa la cursuri 

suplimentare gratuite la disciplina Macroeconomie. Cursurile se desfășoară la sfârșit de 

săptămână, în perioada 10 martie - 25 mai, a.c. 

   

ASE – participantă la Forumul IREG pentru excelenţă academică, „Excellence as the 

University Driving Force” 

În perioada 12 - 14 martie a.c., s-a desfăşurat Forumul IREG pentru excelenţă academică 

„Excellence as the University Driving Force”, la Doha - Qatar. Cu acest prilej, în cadrul 

ceremoniei oficiale, prof. univ. dr. Roxana Sârbu, Prorectorul ASE responsabil cu activitatea 

didactică, i-a fost înmânat certificatul de membru IREG de către prof. univ. dr. Jan Sadlak, 

Preşedinte IREG. 

IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence este o asociație internațională 

înfiinţată la inițiativa Grupului Internațional de Experți (IREG) în cooperare cu UNESCO 

pentru promovarea calităţii şi excelenţei în educaţie, realizarea de studii comparative privind 

clasamentele universitare internaţionale, asigurarea transparenței și calității clasamentelor 

internaționale. Universitatea noastră este afiliată IREG din luna decembrie 2016. 
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Cea de-a IV-a ediţie a Forumului pentru Dezvoltare Durabilă şi Antreprenoriat - „Good 

Governance for Sustainable Growth – Challenges for 2017-2020” 

În perioada 13-17 martie a.c., Academia de Studii Economice din Bucureşti a organizat cea 

de-a IV-a ediţie a Forumului pentru Dezvoltare Durabilă şi Antreprenoriat (FSDE), cu tema 

„Good Governance for Sustainable Growth – Challenges for 2017-2020”. Evenimentul s-a 

desfăşurat în parteneriat cu Asociaţia Pro Magna şi comunitatea Business Club.  

Sub patronajul ASE, programul evenimentului a cuprins prezentarea unor lucrări academice şi 

dezbateri organizate de fiecare facultate din cadrul ASE, pe domenii specifice de studiu şi 

cercetare, după cum urmează: pe 13 martie - Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse 

de Valori şi Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată; pe 14 martie - Facultatea de 

Economie Agroalimentară și a Mediului; Facultatea de Management şi Facultatea de 

Administrație și Management Public; pe 15 martie - Facultatea de Contabilitate și 

Informatică de Gestiune; Facultatea de Business și Turism; pe 16 martie - Facultatea de 

Relații Economice Internaționale şi Facultatea de Marketing; pe 17 martie - Facultatea de 

Cibernetică, Statistică și Informatică Economică şi Facultatea de Administrarea Afacerilor cu 

predare în limbi străine. 

Pe parcursul celor 5 zile ale Forumului, circa 1500 de participanţi au beneficiat de schimburi 

de informaţii şi bune practici cu peste 100 de speakeri din mediile academic, social şi de 

afaceri: demnitari de rang înalt, ambasadori, miniştri şi alte personalităţi. Discuţiile dintre cei 

prezenţi au explorat şi oportunităţile privind dezvoltarea şi implementarea unor proiecte pe 

termen lung şi îmbunătăţirea colaborării dintre sistemul guvernamental, academic şi privat. În 
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plus, studenţii participanți la Forum s-au implicat activ în discutarea unor subiecte de 

actualitate, profitând de şansa de a cunoaşte modul de a genera schimbări pozitive şi de a 

aplica la nivel naţional şi internaţional ideile propriile sau cele inspirate de experţi în 

domeniul de activitate vizat. 

 

 

 

 

 

Vizita în ASE a E.S. Dna Boutheina Labidi, Ambasador al Tunisiei în România 

Pe data de 14 martie a.c., ASE a primit în vizită pe E.S. Dna Boutheina Labidi, Ambasador 

al Tunisiei în România.  În cadrul întâlnirii cu prof. univ. dr. Marius Profiroiu, Prorector 

responsabil cu relaţiile internaţionale, au fost discutate oportunităţile de cooperare cu 

universităţi din Tunisia, colaborarea cu Ambasada Tunisiei în România şi aspecte legate de 

primirea la studii a cetăţenilor tunisieni. 
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Lansarea noii versiuni a site-ului www.ase.ro în limba engleză 

În data de 14 martie a.c., a avut loc lansarea noii versiuni a site-ului instituțional www.ase.ro 

în limba engleză. Noua versiune, cu un design modern și ușor de accesat de către utilizatori, 

este rezultatul activității unui grup de specialiști de la direcția TIC în colaborare cu echipa 

Serviciului Marketing și Comunicare al ASE. Mulțumim acestui colectiv pentru efortul 

depus! 

 

 

Conferinţa Naţională a Rectorilor şi a Preşedinţilor de Senat din universitățile 

acreditate 

În data de 15 martie a.c., s-a desfăşurat, în Aula Magna a ASE, Conferinţa naţională a 

Rectorilor şi a Preşedinţilor de Senat din universităţile acreditate, în cadrul căreia au fost 

dezbătute o serie de subiecte, dintre care cele mai importante au fost următoarele: stabilirea 

graficului pentru modificarea legii educaţiei naţionale, evaluarea şcolilor doctorale, 

http://www.ase.ro/
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completarea comisiilor CNATDCU, clasificarea universităţilor şi ierahizarea programelor de 

studii, în vederea elaborării unui nou proiect de lege a educaţiei până la sfârşitul anului 2017. 

La întâlnire au participat: Prim-ministrul Sorin Grindeanu, preşedintele Academiei Române, 

acad. Ionel Valentin Vlad, Ministrul Educaţiei Naţionale şi Preşedintele Senatului Universitar 

al ASE, prof. univ. dr. Pavel Năstase, preşedinții comisiilor de învăţământ din Parlamentul 

României, prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu şi prof. univ. dr. Camelia Gavrilă, 

preşedintele Consiliului Național al Rectorilor, Sorin Mihai Cîmpeanu, rectori, reprezentanţi 

ai sindicatelor din învăţământul superior, secretari de stat şi directori din Ministerul Educaţiei 

Naţionale. 

  

 

Şedinţa Consiliului de Administraţie 

În data de 16 martie a.c. avut loc ședința ordinară a Consiliului de Administrație, care a 

avut următoarele puncte pe ordinea de zi: aprobarea Raportului anual al Rectorului Academiei 

de Studii Economice din Bucureşti privind starea universităţii; aprobarea numărului de posturi 

didactice scoase la concurs în semestrul II,  anul universitar 2016-2017;  aprobarea Raportului 

privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia patrimonială pe bază de bilanţ la 

finele anului 2016; aprobarea modificării Regulamentului intern al Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti; aprobarea Metodologiei privind cazarea studenților în căminele 

Academiei de Studii Economice din București, în anul universitar 2017-2018; aprobarea 

acordului de parteneriat cu Universite du Quebec a Montreal; aprobarea acordului de 

parteneriat cu Primăria Municipiului Deva; aprobarea rezultatelor evaluării periodice a 

calităţii personalului didactic; aprobarea parteneriatului strategic cu BRD Groupe Société 

Générale; aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi didactice auxiliare şi nedidactice; 

discutarea aspectelor legate de  examenul de finalizare a studiilor universitare de licență.   
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Prezentarea programului de burse Fulbright pentru studenţi 

Pe 16 martie a.c., la Centrul de Studii Americane al Academiei de Studii Economice din 

Bucureşti a avut loc prezentarea oportunităților de studiu și de cercetare în Statele Unite, prin 

programul de burse Fulbright care se adresează absolvenților, studenţilor la masterat, a celor 

aflaţi în an final de licenţă şi studenților doctoranzi români. Prezentarea s-a concentrat asupra 

Programului „Fulbright Student Award 2018-2019” și a fost sustinută de invitata Centrului 

de Studii Americane, doamna Corina Dănăilă, director de programe pentru bursierii români la 

Comisia Fulbright Româno-Americană.  

 

Free trial la platforma Euromonitor Passport pentru Biblioteca ASE 

Începând din luna martie, Biblioteca ASE beneficiază de un  free trial la platforma 

Euromonitor Passport  până pe 6 aprilie 2017. Accesul gratuit este asigurat de Euromonitor 

International și Enformation, în colaborare cu Asociația „Anelis Plus”. Euromonitor Passport 

este o bază de date de cercetări de piață în care se regăsesc informații despre economie, 

industrie și consumatori la nivel global. Accesul la platforma Euromonitor se asigură în 

cadrul intranet ASE (pe calculatoarele aflate în universitate – IP instituțional) prin accesarea 

adresei web www.portal.euromonitor.com/portal (nu se solicită user și parolă). Pentru cei 

interesați să acceseze platforma Euromonitor Passport din afara ASE există modalitatea 

conectării prin serviciul Acces mobil. Contul de Acces mobil se creează și se validează de pe 

un calculator conectat la rețeaua de internet a instituției, pe site-ul furnizorului Enformation 

(http://www.e-nformation.ro/join-us). Biblioteca ASE asigură asistență pentru crearea acestui 

tip de conturi. 

 

Forum AFER cu tema „Bune practici în creșterea cooperării între mediul universitar și 

mediul de afaceri”  

În data de 17 martie a.c., ASE a găzduit prima ediție a Forumului AFER, cu tema „Bune 

practici în creșterea cooperării între mediul universitar și mediul de afaceri”. În prima 

parte a evenimentului organizat de Asociația Facultăților de Economie din România, 

reprezentanții mediului de afaceri au susținut prezentări despre subiecte precum experiența în 

cooperarea cu mediul academic, hard/soft skills specifice pe care trebuie să le dețină 

absolvenții facultăților, situații concrete cu care se confruntă inclusiv în activitățile de 

recrutare. Forumul a constituit un bun prilej de a avea un dialog constructiv, de a discuta 

despre noi posibilități de colaborare și de a dezvolta idei de proiecte/parteneriate între mediul 

http://www.portal.euromonitor.com/portal
http://www.e-nformation.ro/join-us
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de business şi facultățile de economie din țară. Ca urmare a feedback-ului foarte bun primit de 

la participanți, vor mai fi organizate întâlniri cu acelaşi format urmărind subiecte specifice de 

interes mutual. 

Asociaţia Facultăţilor de Economie din România (AFER) şi-a asumat un rol activ în relaţia cu 

mediul economico-social, alte instituţii şi organisme, propunându-şi prin intermediul acestui 

Forum dezvoltarea relaţiilor dintre membrii asociaţiei şi realizarea unor dezbateri cu caracter 

practic la care să participe atât mediul universitar, cât şi cel economic privat şi reprezentanţii 

administraţiei publice. 

 

 

  

ASE a participat la Târgul Romanian International University Fair (RIUF), cel mai 

mare târg internaţional de universităţi din Europa de Sud Est 

În zilele de 18 şi 19 martie a.c., ASE a participat la cea de-a XX-a ediţie a Târgului 

Romanian International University Fair - RIUF, alături de cei 100 de expozanţi din 15 ţări. 

La acest târg internaţional, elevii prezenţi au putut discuta direct cu reprezentanţi ai ASE de la 

Direcțiile Relații Internaționale și Serviciul Marketing și Comunicare despre oferta de studii și 

oportunităţi în carieră, pe care universitatea noastră le pune la dispoziţie viitorilor studenţi 

ASE. 
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Erasmus+ Open Doors 

Pe 20 martie a.c, Direcţia Relaţii Internaţionale, împreună cu AIESEC Bucureşti şi ESN ASE 

Bucharest au organizat o întâlnire cu studenţii ASE, interesaţi de stagii de practică în 

străinătate şi care au putut afla o serie de informaţii şi detalii despre cum pot beneficia de o 

mobilitate Erasmus + pentru plasamente, cum pot găsi un astfel de stagiu şi care sunt 

avantajele participării la acest tip de program. 

 

  

 

Sărbătoarea anuală a Francofoniei 

Pentru a sărbători Ziua Internațională a Francofoniei, celebrată anual la 20 martie, Centre 

de Réussite Universitaire, în parteneriat cu Centrul de Cercetări Teodora Cristea, a organizat o 

serie de manifestări care au debutat în luna martie, cu etapa finală a Concursului profesional 

Mon Premier Emploi. Au participat studenți ai Facultăților de Relații Economice 

Internaționale și de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine. Concursul a fost 

urmat de proiecția unui film francez. Alte manifestări organizate de Centrul de Cercetări 

Teodora Cristea au fost: conferinţa “Le rôle du leader dans le développement des affaires”, 

susţinută de conf. univ. dr. Maria-Antoaneta Lorentz pe 23 martie a.c. și conferința 

“Comunicare și competență organizațională” susținută de conf. univ. dr. Raluca Hurduzeu pe 

30 martie a.c. 

 

Stagiu de pregătire în SUA 

În perioada 21 martie - 8 aprilie a.c., prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, Prorector 

responsabil cu relaţiile internaţionale efectuează un stagiu de pregătire în SUA, în cadrul 

Education USA Leadership Institutes; Campus Internationalization: Structures that Support 

Student Mobility, ca bursier al Departamentului de Stat. Domnul profesor va participa şi la 
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Dialogul Transatlantic cu tema “Sustaining a Democratic Public Sector in an Era of Multiple 

Challenges and Constraints”. 

 

 

Ziua Mondială a Apei sărbătorită de studenţi ai ASE 

În data de 22 martie 2017, de Ziua Mondială a Apei, studenți ai Facultății de Management 

din cadrul Academiei de Studii Economice din București au participat la Campania Națională 

“Spune Nu risipei de apă!”, lansată de Asociația Pro Consumatori - APC. Primul eveniment 

din cadrul campaniei adresate în special elevilor din învățământul preuniversitar și studenților 

s-a derulat în data de 22 martie a.c., constând în vizita realizată de reprezentanții APC 

împreună cu studenți ai Facultății de Management din cadrul ASE la Uzina de tratare și de 

producție a apei potabile de la Roșu, obiectiv deținut de SC Apa Nova SA. 
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Ședința Consiliului Științific al ASE 

În data de 22 martie a.c. a avut loc ședința Consiliului Științific al ASE, la care au participat 

prodecanii facultăților din ASE și prorectorul responsabil cu activitatea știițifică. Au fost 

dezbătute și stabilite  elementele privind  întâlnirile de lucru ale prorectorului responsabil cu 

cercetarea cu directorii de centre de cercetare, implicarea Consiliului Științific în 

managementul activității de cercetare din ASE, precum și informații și detalii tehnice privind 

posibilitățile de participare la competițiile europene de granturi internaționale. Ulterior, în 

zilele de  27-28 martie, au avut loc întâlnirile de lucru programate cu directorii  centrelor de 

cercetare de la facultățile de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică și Business și 

Turism.   

  

 

Conferinţă organizată de Centrul de Cercetări în Relaţii Economice Internaţionale 

În data de 22 martie a.c., a avut loc conferința intitulată “Metoda apodictică şi dialogul 

Ştiinţă - Religie" susținută de prof. univ. dr. Costea Munteanu. Evenimentul a fost organizat 

de Centrul de Cercetări în Relaţii Economice Internaţionale din cadrul ASE şi Centrul pentru 

Dialog şi Cercetare în Teologie, Filozofie şi Ştiinţă al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din 

Universitatea Bucureşti. 

 

Conferința Best of ESOMAR 2017 

Pe 23 martie a.c., Facultatea de Marketing a organizat conferința “Best of ESOMAR 2017 - 

Market Research in Romania: A 5th anniversary edition: Market Trends in Romania”, cel mai 

important eveniment național al industriei cercetărilor de marketing. Prezentările au fost 

susținute de vorbitori români și străini de referință în domeniul cercetării de marketing. 
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Keynote speaker-ul evenimentului a fost Tom De Ruyck, managing partner, InSites 

Consulting și profesor la IESEG Bruxelles.  

 
 

 

Participare la Romanian Outsourcing Summit 2017 

În data de 23 martie a.c., a avut loc Romanian Outsourcing Summit 2017, organizat de 

Revista “The Diplomat – Bucharest". Alături de vorbitorii invitaţi la acest eveniment s-a aflat 

şi prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, Prorector responsabil cu Relații cu mediul 

economico-social și viața studențească, care a participat la dezbateri pe tema colaborării dintre 

mediul academic şi cel de afaceri în pregătirea specialiştilor pentru piaţa muncii. 

 

Sesiuni interactive şi workshop-uri de dezvoltare personală şi profesională 

Pe parcursul lunii martie, Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră a organizat o serie de 

work-shop-uri pentru dezvoltarea personală a studenţilor, susţinute de dr. psih. Laura R. 

Ştefan, şi de sesiuni interactive de dezvoltare profesională. Dintre acestea amintim: 

sesiunea cu tema “Provocările mediului de afaceri din România şi nevoia de leadership” 

susţinută pe 21 martie a.c. de Hildegard Brandl, arhitect şi antreprenor și dezbaterea cu titlul 

“Vrei să fii liderul de mâine?” susținută pe 23 martie a.c. de Andreas Fuhrmann, specialist în 

evaluarea și descoperirea tinerelor talente. 
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“Săptămâna Porţilor Deschise la ASE” și Târgul Facultăților ASE 

Academia de Studii Economice din Bucureşti a organizat  în perioada 27- 31 martie a.c., cea 

de-a IV-a ediţie a Săptămânii Porţilor Deschise, o manifestare adresată elevilor care se 

pregătesc să devină studenți în acest an. Elevii au asistat în Aula Magna la prezentări ale celor 

11 facultăţi care organizează programe de studii universitare de licență, au dialogat cu 

reprezentanţi ai conducerii ASE, au fost consiliaţi educaţional şi li s-au prezentat perspective 

şi oportunităţi profesionale de care pot beneficia încă din timpul studenţiei. La final, elevii 

ghidaţi de studenţi-voluntari au vizitat puncte de interes ale unei viitoare vieţi de student la 

ASE: biblioteci, amfiteatre, săli de lectură, Muzeul ASE şi săli de sport.  

În cadrul Săptămânii Porților Deschise, Serviciul Marketing și Comunicare al ASE a 

organizat în colaborare cu Decanatele  Târgul Facultăților, aflat deja la a treia ediție, 

desfăşurat zilnic între orele 9.00 - 15.00 în clădirea I. N. Angelescu, etajul al III-lea. Liceenii 

și însoțitorii lor au putut interacţiona direct, la standurile special amenajate, cu reprezentanţi ai 

decanatelor, cadre didactice şi studenţi, pentru a afla cât mai multe detalii despre oferta 

educațională, viața de student și oportunităţi de carieră. 

În această perioadă, ne-au vizitat peste 3000 de elevi din peste 50 de colegii naţionale şi licee 

din Bucureşti şi judeţele Argeş, Bihor, Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, 

Galaţi, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Olt, Prahova, Vaslui, Vrancea. 
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Târgul de Joburi ASE Job & Internship Fair 

Pe 28 martie a.c., Academia de Studii Economice din București, în colaborare cu Uniunea 

Studenților Academiei de Studii Economice din București - USASE, Asociația Facultăților de 

Economie din România – AFER și Fundația ASE au organizat cea de-a IV-a ediție a 

Târgului ASE Job & Internship FAIR 2017. Acest târg constituie mijlocul de creare a unei 

conexiuni puternice între companii și studenții și absolvenții tuturor facultăților din cadrul 

Academiei de Studii Economice din București. În cadrul târgului, companiile participante au 

putut comunica direct cu studenţii interesaţi de oportunităţi de carieră. 
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Şedinţe ale Consiliului de Administraţie 

Pe 27 martie a.c., în cadrul şedinţei CA on-line, au fost supuse dezbaterii şi aprobării  

următoarele puncte: aprobarea Metodologiei de admitere la MBA Romano-Canadian 2017-

2018; avizul privind continuarea activităţii membrilor în cadrul comisiei CNATDCU Ştiinţe 

economice şi administrarea afacerilor; avizul privind lista de propuneri pentru candidaturile în 

cadrul Consiliilor consultative ale Ministerului Cercetarii şi Inovării, potrivit art. 8 din 

Metodologia privind selecţia membrilor organismelor consultative, aprobată prin Ordinul 141 

din 13.03.2017.  

Pe 29 martie a.c. avut loc ședința extraordinară a Consiliului de Administrație, care a avut 

următoarele puncte pe ordinea de zi: aprobarea Raportului Biroului de Control Financiar 

Intern privind proiectele POSDRU; aprobarea Raportului Biroului de Control Financiar Intern 

cu privire la modalitatea de recuperare a prejudiciului produs în urma aplicării procesului-

verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. Ill/ 12.05.2014, întocmit de 

A.N.R.M.A.P.; aprobarea procedurii interne a CSUD privind repartizarea locurilor de la buget 

pe şcoli doctorale; aprobarea procedurii interne a CSUD privind participarea doctoranzilor din 

Academia de Studii Economice din Bucureşti la conferinţe naţionale şi internaţionale; 

aprobarea comisiei de admitere la studiile universitare de doctorat; aprobarea scoaterii la 

concurs a unor posturi didactice auxiliare şi nedidactice, diverse. 

 

Delegația UNECON la ASE  

În perioada 29 martie - 1 aprilie a.c., o delegație a Universității Economice de Stat din Sankt 

Petersburg (UNECON), partener strategic al ASE de peste 12 ani, s-a aflat în vizită în 
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universitatea noastră cu ocazia participării la lucrările Conferinței “International Finance and 

Banking Conference”. În data de 29 martie, delegația a fost primită de prof. univ. dr. Nicolae 

Istudor, Rectorul ASE. La întâlnire au participat prorectorii ASE, prof. univ. dr . Dalina 

Dumitrescu și prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prodecanul FABBV, conf. univ. dr. Iustina 

Alina Boițan, coordonatorul Centrului de Limba și Cultura Rusă din ASE, conf. univ. dr. 

Florina Mohanu. În cadrul întâlnirii au fost discutate aspecte curente și de persepctivă ale 

colaborării științifice dintre cele două universități în cadrul parteneriatului strategic și 

posibilități de diversificare ale acestora. 

  

 

 

Participare la eveniment la Președinția României 

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat în data de 29 martie, la invitația 

Președintelui României, la recepția oferită în onoarea Alteței Sale Regale Prințul de Wales cu 

ocazia vizitei oficiale pe care Prințul Charles a efectuat-o în România.  
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Participarea ASE la Târgul Universităţilor din Piteşti 

În data de 30 martie a.c., la invitaţia Consiliului Judeţean al Elevilor din Argeş și a 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş, ASE a participat, prin reprezentanţi ai Serviciului 

Marketing şi Comunicare, la evenimentul intitulat:“Parada Liceelor, Târgul Universităților 

și al ONG-urilor”. La standul ASE elevii au fost informaţi despre metodologia de admitere 

la licenţă 2017, programe de studii şi facilităţile oferite de ASE în anul universitar 2017-2018 

şi au primit materiale informative cu detalii despre facultăţile ASE și avantajele statutului de 

student și absolvent al ASE pentru a carieră profesională de succes.   

 

 

 

ASE - vizitat de liceenii în cadrul diferitelor perioade ale programului naţional Şcoala 

Altfel 2017 

Pe parcursul lunii martie, în afara perioadei Săptămâna Porților Deschise, alți peste 200 de 

elevi de la liceele şi colegiile economice din Mioveni, Câmpina şi Bucureşti au vizitat ASE în 

cadrul programului naţional Şcoala Altfel 2017. Cu acest prilej, prin reprezentanţi ai 

Serviciului Marketing şi Comunicare şi ai Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră, 

elevii au fost informaţi despre desfăşurarea admiterii la studiile universitare de licenţă în 

2017, perspective şi oportunităţi de carieră, detalii despre oferta educaţională a facultăţilor, au 

beneficiat de discuţii interactive cu reprezentanţi ai facultăţilor – cadre didactice şi studenţi, 

au vizitat puncte de interes ale unei viitoare vieţi de student ASE: amfiteatre, săli de lectură şi 

de sport. 
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Conferinţa Internaţională FIBA 2017 

În perioada 30-31 martie a.c., Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori a 

organizat ediţia a XV-a “International Finance and Banking Conference”. Printre keynote 

speakers s-au numărat: prof. dr. Bart P.M. Joosen de la Universitatea din Amsterdam şi prof. 

dr. Stepan Lyubavskiy, de la Universitatea Economică de Stat din Sankt Petersburg - 

UNECON. În cadrul conferinţei a avut loc un panel al Universităţii Economice de Stat din 

Sankt Petersburg, partener ştiinţific al FIBA. 
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Conferinţa Internaţională “Business Excellence” ICBE 2017 

În perioada 30-31 martie a.c., a avut loc ediţia a XI-a a Conferinţei Internaţionale “Business 

Exellence” – ICBE 2017, organizată de Societatea pentru Excelenţă în Afaceri şi de 

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine. Printre vorbitori s-au 

numărat: prof. dr. Wolfgang Karl Härdle, Humboldt University Berlin, prof. dr. Michael 

Stoica, Washburn University School of Business, Dr. Marius Stan, Argonne National 

Laboratory and University of Chicago and Northwestern University. 
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Masă rotundă “Comasarea terenurilor din agricultură” 

În data de 31 martie a.c., ASE a găzduit reuniunea cu tema: “Comasarea terenurilor din 

agricultură”, o continuare a proiectului realizat în comun de ASE, Academia Romană şi 

Academia de Ştiinte Agricole şi “Silvice Gheorghe Ionescu-Siseşti”, privind unele probleme 

de politică agrară. La dezbatere au participat prof. univ. dr. Dan Boboc, decan al Facultăţii de 

Economie Agroalimentară şi a Mediului, prof. univ. dr. Gabriel Popescu, directorul 

Departamentului de Economie Agroalimentară şi a Mediului, prof. univ.dr. Valeriu Tabără, 

vicepreşedinte al ASAS, personalităţi şi specialişti în domeniu, cadre didactice.  

 
 

 

Consiliul Național al Rectorilor 

În perioada 31 martie-1 aprilie, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat, 

la Brașov, la Ședința Consiliului Național al Rectorilor. Pe ordinea de zi a întrunrii CNR, la 

care au fost prezenți prof. univ. dr. Pavel Năstase, Ministrul Educației Naționale și Ligia 

Deca, Consilier de Stat, Administrația Prezidențială, s-au aflat: Legea Educației; clasificarea 

universităților (U MultiRank); activitatea ARACIS prin prisma managementului universitar, 

studenților și evaluatorilor înscriși în registrul RNE; metodologia de evaluare a școlilor 

doctorale; standarde CNATDCU și ARACIS; oferta sistemului de învățământ superior versus 

numărul absolvenților de liceu; participarea CNR/ parteneriate CNR: EUA/IAU/AUF/ 
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Academia din Paris; participarea la târguri internaționale de educație a universităților membre 

CNR; participare EAIE, Sevilia; finanțarea învățământului superior; fondul de dezvoltare 

instituțională (FDI); repartizarea cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2017/2018; 

diverse.  

 

Prof.  univ.  dr.  Nicolae ISTUDOR  

Preşedintele Consiliului de Administraţie al ASE  

 


