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ASE – universitatea cu cea mai bună reputație în rândul angajatorilor din România
QS World University Rankings 2018 reiterează statutul ASE de universitate de top la nivel
naţional, regional şi internaţional. Conform clasamentului, ASE este universitatea cu cea
mai bună reputaţie în rândul angajatorilor din România, fapt confirmat și de sondajul
ASE efectuat în rândul absolvenților, conform căruia 71% dintre aceștia își găsesc de lucru în
domeniul studiilor absolvite sau în domenii conexe. ASE este a doua universitate din
România la două criterii: numărul de cadre didactice internaționale și impactul în
mediul online (la o diferență de numai 2 procente de ocupanții locului întâi) indicator care
evidențiază anvergura prezenţei universităţii în mediul virtual, calitatea și eficiența
comunicării instituționale online.
La nivel regional, ASE este printre primele 2,6% universităţi din Europa de Est şi Asia
Centrală. La nivel global, ASE și-a păstrat poziția – în primele 301-350 de universități
în domeniul Economie și Econometrie.
Față de ediția din 2017 a clasamentului, ASE și-a

păstrat

poziția

la

nivel

mondial,

consolidându-și poziția la nivel regional și național, în contextul în care ediția curentă ia în
calcul un număr de aproape 960 de universități din 84 de țări, cu aproximativ 50 de
universități mai mult decât ediția anterioară.
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Deschiderea anului universitar 2017-2018 la ASE
Pe 2 octombrie a.c., a avut loc deschiderea noului an universitar 2017-2018 printr-o serie de
festivități organizate la nivelul fiecărei facultăți. ASE a primit în anul I un total de
aproximativ 10 mii de studenți noi la toate formele de programe universitare - licență,
masterat şi doctorat.
La evenimente au participat membri din conducerea universităţii, a facultăţilor, cadre
didactice, studenţi, ambasadori, personalităţi diplomatice, reprezentanţi ai mediului de afaceri
şi ai instituţiilor partenere ale ASE.

Felicitări colegilor care au promovat examenele pentru posturi didactice!
În data de 2 octombrie a.c., membrii Biroului Consiliului de Administrație al ASE s-au
întâlnit într-un cadru festiv pentru a-i felicita pe colegii care au promovat concursul pentru
posturile didactice, desfășurat în luna iulie a.c. Bun venit în ASE celor nou angajați și o
carieră universitară de succes tuturor!
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Redeschiderea centrului teritorial de învățământ la distanță de la Deva
În data de 3 octombrie a.c., a fost redeschis centrul teritorial de învățământ la distanță al
ASE la Deva, cu participarea reprezentanților din conducerea ASE: prof. univ. dr. Nicolae
Istudor – Rector, prof. univ. dr. Ion Popa - decanul Facultăţii de Management, prof. univ. dr.
Cosmin Dobrin - directorul Departamentului Management şi prof. univ. dr. Ioan Radu coordonatorul Centrului Teritorial ASE Deva. Redeschiderea centrului a fost susținută de
conducerea județeană și locală din Deva, la festivitate fiind prezenți Kiszely Fabius-Tiberiu,
prefectul Județului Hunedoara, Ovidiu Moș - primarul municipiului Deva, Maria Ștefănie inspector școlar general al județului, alți membri ai autorităților locale și județene, directori ai
instituțiilor de învățământ preuniversitar din Deva, alături de studenții de la programul de
studii universitare de licență Management.
În cadrul evenimentului, primarul Devei, domnul Ovidiu Moș, a acordat diplome de excelență
prof. univ. dr. Nicolae Istudor, prof. univ. dr. Ion Popa și prof. univ. dr. Cosmin Dobrin și
diploma de cetățean de onoare al municipiului Deva prof. univ. dr. Ioan Radu.
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Sesiunea omagială „Regina Soldat”
În data de 3 octombrie a.c., a avut loc în Aula Magna sesiunea omagială intitulată „Regina
Soldat”, dedicată Centenarului Primului Război Mondial și organizată de către Asociația
„România Culturală” și Academia de Studii Economice din București. La eveniment au
participat ca invitați speciali Alteța Sa Regală, Principele Radu al României, E.S. Paul
Brummell, Ambasadorul Marii Britanii și E.S. George Călin, Ambasador cultural Convenția
ONU, Geneva, alături de prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, Prorector ASE – Relații cu mediul
economico-social și viața studențească - și alți reprezentanți din mediul universitar și
diplomatic, care au evidențiat rolul însemnat pe care Regina Maria a României l-a jucat în
Primul Război Mondial și în înfăptuirea Marii Uniri din 1918.

Întâlnirea dintre reprezentanții conducerii ASE, Președintele Camerei de Comerț și
Industrie a Franței și delegația de la Conservatoire National des arts et Metiers (CNAM
Paris)
În data de 5 octombrie a.c., reprezentanți ai conducerii ASE, prof. univ. dr. Marius Profiroiu –
Prorector Relații internaționale și prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, Prorector Relații cu mediul
economico-social și viața studențească, s-au întâlnit cu Președintele Camerei de Comerț și
4
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Industrie a Franței, François Coste și o delegație de la CNAM Paris, temele dezbătute
vizând consolidarea legăturilor dintre ASE și mediul de afaceri.

Conferința internațională CACTUS 2017
În perioada 5-7 octombrie a.c., s-a desfășurat, la noul Centru de Perfecționare Complex
Predeal „Prof. univ. dr. Ion Gh. Roșca”, cea de-a VI-a ediție a Conferinței internaționale
CACTUS (Contemporary Approaches and Challenges of Tourism Sustainability).
Evenimentul a fost organizat de membrii Departamentului de Turism și Geografie din cadrul
Facultății de Business și Turism a ASE, directorul acestei ediții fiind prof. univ. dr. Andreea
Fortuna Șchiopu. Este prima conferinţă ştiinţifică desfășurată în acest nou și modern centru de
perfecționare al ASE de la Predeal, unde vă invităm să organizați manifestări științifice și să
vă refaceți forțele.
Dezbaterile din acest an au fost dedicate celor 40 de ani de la apariția specializării turism în
învățământul superior românesc. Deschiderea oficială a conferinței a fost făcută de prof. univ.
dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Rodica Pamfilie, decanul Facultății de
Business și Turism, și E.S. doamna Boutheina Labidi, ambasadorul Republicii Tunisiene în
România.
În cadrul evenimentului au luat cuvântul invitaţi speciali din domeniul turismului: Tijani
Haddad, președinte FIJET Tunisia (Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du
Tourisme), prof. univ. dr. Ștefan Bratosin, Universitatea Paul Valéry din Montpellier, Franța,
prof. univ. dr. Antonio García-Sánchez, Universitatea Tehnică din Cartagena, Spania, și Alin
Burcea, președinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România (ANAT),
România.

CA ‒ Buletin Informativ nr. 10/ octombrie 2017

5

Conferința a continuat cu prezentările specialiștilor, cadre didactice și cercetători din centre
universitare din țară (București, Cluj, Iași, Timișoara, Braşov, Constanța, Sibiu, Craiova,
Suceava ș.a.) și din străinătate (Cehia, Turcia, Italia, Polonia, Spania, Marea Britanie, Ucraina
ș.a.), la toate secțiunile conferinței, inclusiv online și postere.
Conferința s-a încheiat cu un workshop itinerant la care au participat invitaţii din ţară şi din
străinătate. Această întâlnire a reprezentat o bună ocazie de a discuta ultimele noutăți și
evoluții privind durabilitatea turismului și a de a schimba opinii între cadre didactice,
cercetători și alți specialiști în domeniu.

ASE a participat la reuniunea Consiliului Național al Rectorilor de la Universitatea din
Craiova
În perioada 6-8 octombrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE și Vicepreședinte
al CNR, a participat la reuniunea Consiliului Național al Rectorilor și a Biroului
Permanent al acestuia, găzduită de Universitatea din Craiova. Au fost prezenți membri
CNR, ai Guvernului României, reprezentanți ARACIS și CNFIS, ai confederației sindicale
Alma Mater și ai organizațiilor studențești. Au fost discutate subiecte importante legate de
învățământul superior românesc, referitoarei la definitivarea cadrului legal pentru evaluarea
celor 214 școli doctorale din învățământul superior și la o nouă clasificare a universităților,
6
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rspectiv ierarhizarea programelor de studii . În ceea ce privește metodologia de finanțare
pentru anul 2018-2019, MEN a agreat solicitarea CNR ca finanțarea suplimentară să fie făcută
100% pe criterii de performanță. De asemenea, a fost dezbătută metodologia de repartizare a
locurilor bugetate, în funcție de domeniile strategice de dezvoltare a României, metodologia
de repartizare a fondurilor de către statul român și modul în care pot fi susţinute programele
de dezvoltare inteligentă din fonduri europene. Cei prezenți au abordat și aspecte
privind impactul aplicării legii salarizării în domeniul educației, începând cu ianuarie 2018.

Participarea ASE la Târgul „Romanian International University Fair„ (RIUF)
În zilele de 7-8 octombrie a.c., ASE a participat la cea de-a XXI-a ediție a Târgului
„Romanian International University Fair” (RIUF), cel mai mare târg internaţional de
universităţi din Europa de Sud Est, alături de cele peste 120 de expozanți. Elevii care au
vizitat standul ASE au primit materiale informative, puse la dispoziție de Serviciul Marketing
și Comunicare, și au discutat direct cu reprezentanţi ai universității despre oferta educațională
și despre oportunităţile profesionale de care beneficiază studenții și absolvenții facultăților
ASE.
Eveniment în ASE - „O seară cu Martin Luther King, III”
Pe 10 octombrie a.c., în Aula Magna, Ambasada Statelor Unite ale Americii la București și
Centrul de Studii Americane din ASE au organizat evenimentul cu titlul „O seară cu Martin
Luther King, III''. Fiul cel mare al lui Martin Luther King, Jr. a susținut un discurs pe tema
implicării societății civile, la eveniment participând reprezentanți din mediul academic,
organizații guvernamentale și non-guvernamentale, studenți și alumni ai unor programe de
schimb educațional și cultural desfășurate în SUA. Martin Luther King, III le-a vorbit
studenților de la ASE despre lupta pentru egalitate, drepturi civile și mișcarea de acțiune nonviolentă inițiată de tatăl său. În cadrul acestei întâlniri, Martin Luther King a adus în discuție
și probleme referitoare la evoluția României în cee ce privește implicarea civică și respectarea
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drepturilor fundamentale ale omului, precum și la provocările legate de egalitatea între
cetățenii din SUA.

Acord de cooperare între Academia de Studii Economice din București și Lebanese
International University (LIU)
În perioada 10 – 14 octombrie a.c., o delegație a Academiei de Studii Economice din
București, formată din prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, și prof. univ. dr. Marius
Profiroiu, Prorector responsabil cu relațiile internaționale, a efectuat o vizită în Liban, în
contextul interesului crescând manifestat de studenții libanezi față de programele oferite de
ASE la toate ciclurile de studii, îndeosebi față de programele de doctorat.
În perioada vizitei, delegația a avut o serie de întâlniri la Lebanese International University
(LIU) cu prof. Alin Tarabay - Prorector, prof. Samir Abou Nassif - Vice-Președinte și prof.
Farid Abdullah - Decan Business School, în cadrul cărora s-au stabilit bazele cooperării
academice dintre cele două universități, în special în ceea ce privește inițierea unui program
de pregătire a doctoranzilor libanezi în ASE. La finalul vizitei, la Beirut a fost parafat, în
prezența delegațiilor ambelor universități, Acordul de cooperare dintre ASE și Lebanese
International University (LIU), semnat din partea ASE de prof. univ. dr. Nicolae Istudor,
Rector, și din partea LIU de domnul Abdel Rahim Mourad, Președinte și Fondator al LIU.
Acest acord este o consecință a interesului față de ASE manifestat constant de studenții din
Liban de-a lungul timpului, care optează pentru toate tipurile de programe universitare oferite
de ASE. În anul universitar 2017-2018, ASE a înmatriculat 24 de studenți din Liban la
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programe universitare de licență, masterat, doctorat și la anul pregătitor de limbă română
pentru cetățenii străini.

ASE a participat la Târgul educațional „Study in Europe” din Iordania
Reprezentanții ASE au participat la Târgul educațional „Study in Europe” din Iordania, în
cadrul căruia echipa universității a prezentat studenților iordanieni, cadrelor didactice și altor
vizitatori interesați, oportunitățile de studiu la ASE, oferta programelor universitare de licență,
masterat, doctorat și MBA.

Participarea ASE la „Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților”
În perioada 14-22 octombrie a.c., s-a desfășurat la Soci (Federația Rusă), cea de-a 19 ediție a
„Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților”. La eveniment au participat
aproximativ 20 mii de tineri din peste 180 de țări. Printre aceștia - delegația Centrului de
limbă și cultură rusă din ASE, formată din 14 tineri, dintre care 4 au avut deplasarea
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suportataă integral de Fundația „Russkiy Mir” ca premiu pentru locurile fruntașe ocupate la
Festivalul european al studenților care învață limba rusă, ediția 2016. Studenții au participat la
conferințe, ateliere de lucru, întâlniri cu personalități ale vieții economice, sociale, culturale,
științifice, la diverse concursuri sportive, expoziții, manifestări artistice și recreative.

Primul Forum din proiectul „Absolvenții Academiei de Studii Economice din București
și piața muncii”
În perioada 13-15 octombrie a.c., Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a desfășurat
primul forum sectorial în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2017-0421 - Absolvenții Academiei
de Studii Economice din Bucuresti și piața muncii, forum intitulat „Corelarea ofertei
educaţionale cu cererea pieţei muncii”. Este prima manifestare dintr-o serie de cinci
forumuri organizate în proiect care fac parte din preocuparea permanentă a universității față
de calitatea absolvenților săi și inserția acestora pe piața forței de muncă.
Lucrările forumului de la Covasna au fost organizate sub formă de workshop-uri, în care au
fost analizate așteptările angajatorilor față de absolvenți, competențele formate prin
programele de studii ale ASE (în special pentru domeniile finanțe-bănci, contabilitate,
informatică și statistică) și relevanța lor pentru piața muncii și au fost elaborate o serie
de recomandări în vederea îmbunătățirii acestora.

10
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Cursul postuniversitar „Strategic Hospitality Management” a continuat cu cel de-al
treilea modul
În perioada 16-19 octombrie a.c., s-a desfășurat cel de-al treilea modul intitulat „People
Management” al cursului postuniversitar „Strategic Hospitality Management”, care a
oferit cursanților dezbateri, aplicații practice, exerciții și studii de caz din sfera
Comportamentului organizațional și a Leadershipului, a Managementului Resurselor Umane
și a Comunicării în afaceri, aplicate în industria ospitalității. Profesorilor de la ASE – Remus
Hornoiu, Claudia Țuclea și Andreea Schiopu – li s-au alăturat specialiști în domeniu și alți
invitați care au contribuit la oferirea unei bune experiențe educaționale cursanților. Modulul
s-a încheiat cu o zi dedicată evaluării lucrului pe proiectele de consultanță – activitate
desfășurată de cursanți în perioadele de timp dintre modulele cu activități față în față.
Coordonarea celor 6 proiecte de echipă, cu teme reale solicitate de companii din industria
ospitalității, a revenit prof. univ. dr. Gabriela Țigu și prof. dr. Ray Iunius, sprijiniți și de
profesioniști din mediul de afaceri.
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ASE a participat la lucrările conferinței cu tema „Cercetarea agricolă – prezent și
perspective”
În data de 18 octombrie s-a desfășurat, în cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice
„Gheorghe Ionescu Sisești”, conferința „Cercetarea agricolă – prezent și perspective”, un
eveniment care face parte dintr-un proiect mai amplu pe probleme de politici agrare, organizat
de Academia Română, Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Sisești” și
Academia de Studii Economice din București. Dezbaterile își propun să aducă un exemplu de
gândire analitică și strategică cu privire la contribuția agriculturii românești la dezvoltarea în
ansamblu a economiei naționale.
Din partea ASE au avut intervenții prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, cu tema:
„Finanțarea cercetării agricole prin intermediul PNDR 2014-2020– măsuri, acțiuni și efecte”
și prof. univ. dr. Gabriel Popescu, Directorul Departamentului de Economie Agroalimentară
și a Mediului, care a vorbit despre „Rolul piețelor în dezvoltarea cercetării agricole”. La
această conferință prezidată de către Academicianul Cristian Hera, Vicepreședintele
Academiei Române, au participat personalități din lumea academică și universitară, invitați
din administrația publică, mediul politic, precum și reprezentanți din sectorul agroalimentar.
Temele de dezbatere au vizat aspectele financiare, logistice și sociale cu care se confruntă
cercetarea agricolă, precum și posibilitățile de recunoaștere și sprijinire a acestui sector
agricol atât de important în dezvoltarea societății românești.

Conferința „Mobilizarea Biomasei – Dreptul la energie”
În data de 19 octombrie a.c., Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM), în parteneriat cu
Blocul Național Sindical (BNS) și Academia de Studii Economice din București au organizat
conferința cu tema: „Mobilizarea Biomasei – Dreptul la energie”. Subiectele abordate au
vizat informarea decidenților politici, administrațiile locale și asociațiile de producători cu
12
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privire la soluțiile inovative românești care pot asigura căldura și energia electrică necesară
consumului populației sau companiilor prin utilizarea inteligentă a resursei numită generic
BIOMASĂ.
Evenimentul a fost deschis de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector ASE, la conferință
participând dl. Petre Daea, Ministrul Agriculturii și Devoltării Rurale, reprezentanți ai
Guvernului, Ministerului Energiei, Blocului Național Sindical, Patronatului Investitorilor
Autohtoni (PIAROM), secretari de stat, directori de companii și profesioniști în protecția
mediului înconjurător.

Participarea ASE la Forumul „People in shared services & outsourcing” 2017
În data de 19 octombrie a.c., a avut loc cea de-a treia ediție a Forumului „People in shared
services & outsourcing”, organizat de platforma Outsourcing Today și de publicația „The
Diplomat - Bucharest”. Evenimentul, dedicat specialiștilor din domeniul externalizării
serviciilor și al serviciilor partajate, a oferit participanților ocazia de a dezbate probleme
legate de cele mai recente metode, strategii și soluții în domeniu, cu referire la: formarea
capitalului uman, oportunități de investiții, schimbări legislative, impactul noilor tehnologii
etc. Printre participanți se numără reprezentanți ai autorităților centrale, ai mediului academic
și de afaceri. ASE a fost reprezentată de prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, Prorector responsabil
cu Relațiile cu mediul economico-social și viața studențească, în calitate de vorbitor invitat.
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Lansarea programului „Educație: potrivire pentru viață”
Pe 20 octombrie a.c., a avut loc, în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din
Bucureşti, conferința de lansare a programului „Educaţia: Potrivire pentru Viaţă”, un proiect
naţional complex, interdisciplinar şi transuniversitar. Programul a fost iniţiat şi este susţinut
de către Asociaţia Marea Lojă Naţională din România, în cadrul parteneriatelor cu Ministerul
Educaţiei Naţionale, Consiliul Naţional al Rectorilor şi cu cele mai importante 21 de
universităţi din România. Proiectul beneficiază de sprijinul Academiei Române.
La conferința de lansare au luat cuvântul: prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE,
moderatorul evenimentului; Ligia Deca, Consilier de Stat, Departamentul Educaţie şi
Cercetare, Preşedinţia României, cu un mesaj personal al Preşedintelui României domnul
Klaus Werner Iohannis; dr. Petru Gabriel Vlase, Vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor; prof.
univ. dr. ing. Gigel Paraschiv, Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei Naţionale; acad. Grigore
Brâncuș, Academia Română; prof. univ. dr. Radu Bălănescu, Preşedintele Asociaţiei Marea
Lojă Naţională din România; prof. univ. dr. Sorin Câmpeanu, Preşedintele Consiliului
Naţional al Rectorilor; Bogdan Licu, Procuror General Adjunct al României; Bogdan
Chirieac, Senior Editor DC News; Alexandru Cumpănașu, Președintele Coaliției Naționale
pentru Modernizarea României; Robert Șerban, Antreprenor, Gral Medical.
Evenimentul deschide o serie de conferințe ce vor fi susținute în principalele centre
universitare din România, cu scopul de investigare şi identificare de soluţii privitoare la o cât
mai bună pregătire a absolventului de şcoală românească pentru comportamente eficiente atât
pe piața muncii cât şi în societatea aflată în perpetuă evoluție.
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Cursuri facultative pentru studenţi
În vederea asigurării unui grad sporit de promovare la nivelul studenților din anul I, precum și
pentru prevenirea abandonului masiv, înregistrat la finele anului I în seriile precedente, Biroul
Consiliului de Administraţie, cu sprijinul departamentelor de specialitate, oferă posibilitatea
studenților ASE de a urma, începând cu 20 octombrie a.c., pe toată perioada semestrului I,
cursuri facultative gratuite de Microeconomie și Matematică.

Alegeri pentru funcția de director de departament
În zilele de 21 și 22 octombrie a.c., au avut loc alegeri pentru funcția de director departament
în cadrul Departamenului pentru Pregătirea Personalului Didactic și al Departamentului de
Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri. În urma avizării rezultatelor, conf. univ. dr. Anca
Teodora Șerban-Oprescu a fost numită în funcția de director departament Limbi Moderne și
Comunicare în Afaceri, iar conf. univ. dr. Daniela Dumitru în funcția de director DPPD.
ASE a participat la conferința „Digital Leaderhip – Cum să fii lider în era digitală?”
În data de 23 octombrie a.c., prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, Prorector ASE responsabil cu
relațiile cu mediul economico-social și viața studențească, a participat la conferința „Digital
CA ‒ Buletin Informativ nr. 10/ octombrie 2017
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Leaderhip – Cum să fii lider în era digitală?”, organizată de Ziarul Financiar și firma de
consultanță și training Learning Pro. Împreună cu partenerii strategici ai ASE – BCR,
Vodafone, Geenpact – s-au dezbătut oportunitățile de digitalizare ale economiei și rolul
educației în acest proces. Temele de discuție s-au axat și pe competențele cheie ale unui lider
care aplică astfel de practici în noua eră digitală. La dezbateri au participat vorbitori locali și
internaționali care conduc departamente din organizații care aplică deja cu succes practici de
leadership digital la nivel organizațional sau individual. De asemenea, s-au discutat bazele
unor cursuri de competențe digitale atât pentru profesori, cât și pentru studenți, primele
cursuri urmând a se desfășura în luna noiembrie a.c.

ASE a participat la cea de XXIV-a ediție a Topului Firmelor din București
În data de 24 octombrie a.c., prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, Prorector ASE responsabil cu
Relațiile cu mediul economico-social și viața studențească, a participat la cea de-a XXIV-a
ediție a Topului Firmelor din București, organizată de Camera de Comerț și Industrie a
Municipiului București, un eveniment de referință pentru viața economică a Bucureștiului.
La eveniment au fost prezenți managerii celor mai performante companii din București,
personalități din mediul academic, socio-economic și diplomatic, membri ai Guvernului și ai
autorităților

centrale,

reprezentanți

ai

asociațiilor

profesionale,

organizațiilor

neguvernamentale, camerelor de comerț și organizațiilor patronale.
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Ședință Festivă a Senatului universitar al ASE
În data de 25 octombrie a.c., a avut loc Ședința Festivă a Senatului în cadrul căreia a fost
decernată „Diploma Virgil Madgearu cu Medalie de Aur” domnilor prof. univ. dr. Ion Ivan,
prof. univ. dr. Alexandru Isaic-Maniu și prof. univ. dr. Victor Manole.

„Dezbatere privind viitorul și finanțele Uniunii Europene”
Pe 26 octombrie a.c., Academia de Studii Economice din București și Reprezentanța Comisiei
Europene în România au organizat o întâlnire intitulată „Dezbatere privind viitorul și
finanțele Uniunii Europene”. Invitatul dezbaterii a fost domnul Günther Oettinger, comisar
european pentru buget și resurse umane din cadrul Comisiei Europene, care a purtat un dialog
cu studenții și cadrele didactice din ASE pe teme referitoare la viitorul Europei, dar și la
finanțele UE (impactul pe care îl au criza refugiaților, preocupările legate de securitate,
amenințările cibernetice și terorismul, apărarea sau retragerea Regatului Unit din UE asupra
viitorului cadru financiar multianual. La dezbatere a participat prof. univ. dr. Dorel Paraschiv,
Prorector ASE - Relatii cu mediul economico-social si viata studenteasca. Evenimentul, care face parte

din seria desfășurată de către Comisia Europeană sub titlul „Dialog cu cetățenii”, a fost
moderat de Monica Ghiurco, jurnalist TVR. Domnul Siegfried Mureșan, membru al
Parlamentului European, a prezentat propunerea recent votată de către Parlamentul European
de creștere a alocărilor financiare din anul 2018 pentru statele din Vecinătatea estică, inclusiv
Republica Moldova.
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Cea de-a doua reuniune a Catedrelor UNESCO din Balcani
În perioada 26-27 octombrie a.c., Facultatea de Administrarea Afacerilor (în limbi străine) din
cadrul ASE a organizat, în parteneriat cu Comisia Națională a României pentru UNESCO, cea
de-a doua reuniune a Catedrelor UNESCO din Balcani. Tema ediţiei din acest an a fost
„Educația pentru antreprenoriat, inovație și durabilitate în economia bazată pe
cunoaștere”. La eveniment au fost prezenți Lucian Romaşcanu, ministrul Culturii şi
Identităţii Naţionale, Petru Andea, secretar de stat în Ministerul Educației Naționale, Adrian
Dobre, secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,
Adrian Curaj, director general UEFISCDI. Conducerea ASE a fost reprezentată de prof. univ.
dr. Dorel Mihai Paraschiv, Prorector ASE - Relații cu mediul economico-social și viața
studențească. Participanții au dezbătut teme legate de extinderea cooperării bilaterale și
multilaterale dintre rețelele UNESCO și UNITWIN prin intermediul unor proiecte comune
referitoare la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite. În cea de-a doua zi de
conferință a avut loc un workshop pe tema „Inovația în sectorul energetic”, la care au
participat cadre didactice, doctoranzi, masteranzi și reprezentanți ai mediului de afaceri –
sectorul energetic.
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Conferința internațională „Policy and Organizational Change in Public Institutions"
În zilele de 26 și 27 octombrie a.c., s-a desfășurat la ASE cea de-a 13-a ediție a Conferinței
internaționale „Policy and Organizational Change in Public Institutions", organizată de
Facultatea de Administrație și Management Public. La eveniment au participat prof. univ. dr.
Marius Constantin Profiroiu, Prorector Relații Internaționale, moderatorul evenimentului,
prof. univ. dr. Elvira Nica, Decanul Facultății de Administrație și Management Public, prof.
univ. dr. Gregg G. Van Ryzin, director al programului de doctorat și co-director al Centrului
pentru Cercetări Experimentale și Comportamentale în Administrația Publică la Școala de
Afaceri și Administrație Publică de la Universitatea Rutgers – Newark, SUA, keynote speaker
al evenimentului, care a prezentat și lucrarea intitulată „Experimente în cercetarea în
managementul public: provocări și contribuții”, cadre didcatice, studenți.
Temele dezbătute s-au axat pe discuții legate de reforma administrației publice în contextul
actualei guvernări, analiza instituțională și politica publică, transformări în peisajul
organizațional al sectorului public, provocări pentru instituțiile regionale și urbane.
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Participarea Rectorului ASE la sărbătorirea a 70 de ani de la înființarea Universității
din Craiova
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la festivitățile organizate cu prilejul
împlinirii a 70 de ani de la înființarea Universității din Craiova. În data de 26 octombrie a.c.,
prof. univ. dr. Nicolae Istudor a făcut parte din comisia de decernare de către Senatul
Universității din Craiova a titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Sorin
Mihai Câmpeanu, Președintele Consiliului Național al Rectorilor, Rectorul Universității de
Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV). În cadrul evenimentului,
prof. univ. dr. Sorin Mihai Câmpeanu a susținut prelegerea cu titlul: „Evoluția învățământului
superior horticol în contextul general al învățământului superior românesc”.
În ziua de 27 octombrie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor a participat la Senatul Festiv, unde
a prezentat mesajul aniversar și a înmânat o placheta aniversară din partea comunității
universitare a ASE. La acest evenimente au participat membri ai Guvernului și Parlamentului
României, reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, ai mediului academic, socioeconomic, oficialități locale și regionale.

ASE lansează primul curs postuniversitar de „Intelligence Economic Internațional” din
România
Începând cu data de 30 octombrie a.c, Academia de Studii Economice din București împreună
cu Centrul de Strategii Avansate (CSA) va derula primul curs postuniversitar de
„Intelligence Economic Internaţional (INT-E)” din România.
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Programul este realizat în parteneriat cu mai multe think-tank-uri din România precum:
Centrul de Analiză şi Studii de Securitate (CASS), NewsInt, Centrul de Prevenire a
Conflictelor şi Early Warning, Institute of Business Competitive Intelligence (IBCI) şi Middle
East Political and Economic Institute. Programul INT-E prezintă o paletă extinsă de
instrumente, mecanisme şi metode pe care le poate folosi o companie, un grup sau mai multe
grupuri de companii, pentru a-şi maximiza prezenţa şi profiturile pe piaţa din România, dar şi
pe pieţe externe, din punct de vedere economic. Acest program postuniversitar aduce în
mediul educaţional românesc o abordare interdisciplinară, complexă, pentru a defini aspectele
strategice şi tactice ale mediului concurenţial în care îşi desfăşoară activităţile companiile din
România şi nu numai.

Expoziția „Visual Eclectic Show”
Începând cu luna octombrie, până pe 10 noiembrie a.c., vă invităm să vizitați expoziția de
pictură, grafică și colaj a pictorului scenograf Viorel Penișoară-Stegaru, cu titlul „Visual
Eclectic Show”, în cadrul Galeriei de artă contemporană „Cecilia Cuțescu Stock” de la etajele
1 și 2 ale clădirii I.N. Angelescu.
Viorel Penișoară-Stegaru este absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”
din București. În ultimii 35 de ani a primit numeroase distincții la festivaluri de teatru sau din
partea unor instituții și reviste de cultură: Premiul revistei „Teatru” (1989), Premiul de
performanţă la Festivalul de Teatru Braşov (1997), Diploma de Onoare a Municipiului
Craiova (2003), Premiul „Omnia” al Fundaţiei „Mozaicul” (2004) şi Premiul UNITER pentru
întreaga carieră (2006).
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Ședințe CA
• În data de 2 octombrie a.c., în cadrul ședinței CA on-line au fost suspuse dezbaterii și
aprobării repartizarea a două locuri disponibilizate de la programul de studii
universitare de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune (în limba engleză) către
Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, programul de
studii Informatică economică (în limba engleză), în vederea ocupării acestora de
primii doi candidaţi admişi la forma de finanţare cu taxă, care îndeplinesc condiţiile
prevăzute de regulamentele şi metodologiile aprobate de Senatul ASE.
• În data de 3 octombrie a.c., în cadrul ședinței CA on-line au fost suspuse dezbaterii și
aprobării planurile de învățământ pentru studii universitare de doctorat, anul I, an
universitar 2017-2018.
• În data de 5 octombrie a.c., în cadrul ședinței CA on-line au fost supuse dezbaterii și
aprobării următoarele puncte: numărul gradațiilor de merit scoase la concurs în anul
universitar 2017-2018; calendarul concursului pentru acordarea gradațiilor de merit în
anul universitar 2017-2018; aprobarea a două grupe suplimentare la programul de
pregătire psihopedagogică Nivel II IF, întrucât finalizarea procesului de admitere a
fost în 28.09.2017, iar numărul de studenți înscriși a fost de 100 față de 50 estimați
inițiali.
• În data de 25 octombrie a.c., în cadrul ședinței CA aferentă lunii octombrie au fost
dezbătute și aprobate următoarele aspecte: informare privind rezultatele Clasamentului
QS World University Rankings 2018; aprobarea posturilor didactice scoase la concurs
în semestrul I, an universitar 2017-2018; aprobarea acordării titlului de profesor emerit
cadrelor didactice pensionate din ASE; aprobarea Nomenclatorului

arhivistic al

Academiei de Studii Economice din București; aprobarea organizării cursului
postuniversitar „Management Universitar” și „Management Preuniversitar” în cadrul
Facultății de Management; aprobarea transferului unui loc disponibilizat de la
programul de licenţă Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba engleză), anul
I, an universitar 2017-2018 către programul de licenţă Economie şi afaceri
internaţionale (în limba engleză); aprobarea transferului unui loc disponibilizat de la
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, programul de
masterat Antreprenoriat şi administrarea afacerilor (în limba engleză), anul I, an
universitar 2017-2018, către Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune,
programul de masterat Contabilitatea afacerilor (în limba engleză); aprobarea
22
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gradațiilor de merit pentru cadrele didactice din ASE; aprobarea scoaterii la concurs a
unui post vacant de execuție tehnician – studii medii conform statului de funcții al
Serviciului Tipografie; aprobarea Regulamentului de funcționare al Societății
Antreprenoriale Studențești a Academiei de Studii Economice din București;
aprobarea modificării componenței Consiliului Consultativ al Academiei de Studii
Economice din București; aprobarea Politicii de creștere a atractivității programului
MBA Româno-Canadian; aprobarea unui discount în valoare de 2000 euro (de la
15.000 la 13.000 euro) pentru primii 12 studenți înscriși la programul MBA RomânoCanadian, an universitar 2017-2018, conform pct. III, lit.e din Anexa 1 la Metodologia
privind taxele percepute în ASE în anul universitar 2017-2018; aprobarea comisiei
pentru evaluarea lucrărilor de disertație - Master MBA Romano-Francez INDE,
Facultatea Bucharest Business School (BBS); avizarea temelor de cercetare și locurile
scoase la concurs pentru admiterea la studiile universitare de doctorat pentru anul
universitar 2017-2018, sesiunea specială noiembrie 2017; aprobarea propunerilor
pentru comisiile de admitere la studiile universitare de doctorat, sesiunea specială
noiembrie 2017; aprobarea acordării calității de membru al Școlii doctorale Economie
și Afaceri Internaționale pentru domnul prof. univ. dr. Cristian Valeriu Păun; avizarea
rezultatelor alegerilor de la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic și
de la Departamentul Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri; modificarea Graficului
activităților pentru anul universitar 2017 - 2018 la programele de masterat.

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR
Preşedintele Consiliului de Administraţie al ASE
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