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Luna februarie a însemnat, din punctul de vedere al desfășurării procesului didactic, partea
finală a sesiunii de iarnă, vacanța intersemestrială și pregătirea debutului în condiții optime al
celui de-al doilea semestru.

Chestionare privind satisfacţia studenţilor
Pe parcursul lunii februarie, USASE a derulat două chestionare prin care studenţii ASE au
fost invitaţi să-şi exprime opinia în privinţa calităţii vieţii studenteşti şi a aspectelor sociale
cu care se confruntă în universitate. Scopul acestor chestionare este acela de a contribui la
optimizarea calităţii serviciilor de cămine, cantină, burse, tabere studențeşti ș.a.

Oferta ERASMUS 2017/2018
La începutul lunii februarie a.c., Direcția Relații Internaționale a publicat oferta de mobilităţi
Erasmus 2017/2018 pentru studenţii ASE și a desfășurat, în perioada 13 februarie – 01
martie, înscrierile pentru aceste mobilități. Universitatea noastră depune eforturi susținute
pentru finanţarea unui număr cât mai mare de mobilităţi din oferta acestui an.
Pe parcursul lunii au avut loc întâlniri cu studenții interesați de acest tip de burse, s-au
organizat sesiuni de întrebări și răspunsuri legate de oportunitățile de studii, pregătirea
dosarului de candidatură, etapele procesului de selecție, finanțarea mobilităților și
recunoașterea studiilor.
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Conferinţa cu titlul "L`interaction en classe de FLE"
Pe 8 februarie a.c., a avut loc conferinţa intitulată "L`interaction en classe de FLE:
acquisition et/ou apprentissage?", susţinută de conf. univ. dr. Rodica Capotă-Stanciu de la
Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri. Evenimentul se înscrie în seria
de manifestări cu titlul "Orientări şi perspective în cercetarea disciplinară", organizată de
Centrul de cercetări literare şi lingvistică aplicată "Teodora Cristea", sub egida Facultăţii de
Relaţii Economice Internaţionale.

Ședința Consiliului Naţional al Rectorilor
În data de 9 februarie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la
întrunirea Consiliului Naţional al Rectorilor (CNR), găzduită de Universitatea Politehnică
din Bucureşti, la care au fost prezenţi rectorii universităţilor de stat şi particulare, ministrul
Educaţiei Naţionale, prof. univ. dr. Pavel Năstase şi Ministrul Cercetării şi Inovării, Şerban
Constantin Valeca. Principalele probleme dezbătute au fost legate de perspectivele cercetării
ştiinţifice în România, calitatea în învăţământul superior – clasificarea universităţilor, şcolile
doctorale – finanţarea învăţământului superior, fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru
anul universitar 2017 – 2018, sustenabilitatea proiectelor cu finanţare europeană, participarea
la târguri internaţionale a universităţilor membre CNR, etc.

Parteneriat strategic ASE-FRF
Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor şi Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal,
Răzvan Burleanu, au semnat pe 9 februarie Acordul de parteneriat strategic între ASE şi
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FRF. La eveniment au participat studenţi, cadre didactice, reprezentanţi ai FRF, personalităţi
din lumea sportului, mass-media. Conform acestui parteneriat, ASE va organiza, începând cu
2018, un program de masterat de Management Sportiv, cursuri de formare continuă adresate
managerilor de club, ofiţerilor de presă, ofiţerilor de securitate pe stadioane, teammanagerilor, iar FRF va oferi studenţilor ASE programe de internship şi voluntariat, burse
private şi va susţine diverse activităţi ştiinţifice.
Programul este realizat cu implicarea UEFA și a diverselor școli de management sportiv din
Danemarca, Germania, Olanda. "Cred că principalul câştig al acestui parteneriat este cursul de
masterat în Management sportiv. Ne-am propus să atragem în acest program specialişti din
ţară şi din străinătate, de la UEFA şi FIFA. Sper ca acest parteneriat să aibă o durată cât mai
mare pentru a forma cât mai mulţi conducători sportivi tineri de succes", a precizat prof. univ.
dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE.

Ședința Consiliului de Administrație
În data de 10 februarie a.c., a avut loc ședința Consiliului de Administrație, la care s-au
discutat următoarele: avizarea rezultatelor concursurilor didactice din semestrul I, anul
universitar 2016 – 2017; aprobarea Raportului privind creanțele clienți - debitori diverși, care
fac obiectul răspunsului la Curtea de Conturi; aprobarea listei cadrelor didactice asociate care
vor desfășura activități didactice în regim de plata cu ora, în semestrul al II-lea, an universitar
2016-2017 (inclusiv doctoranzi și pensionari); aprobarea listei cadrelor didactice titulare în
ASE care solicită să desfăşoare activităţi didactice în afara ASE; avizarea evaluărilor cadrelor
didactice; diverse.
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Prof. univ. dr. Dalina Dumitrescu a fost numită prorector Cercetare Ştiinţifică,
dezvoltare şi inovare

Începând cu data de 10 februarie a.c., doamna prof. univ. dr. Dalina
Dumitescu, cadru didactic titular la Facultatea de Asigurări, Bănci și
Burse de Valori a fost numită prorector responsabil cu Cercetarea
știinţifică, dezoltare şi inovare. Îi urăm doamnei Prorector mult
succes în această funcție de răspundere în cadrul Consiliului de
Administrație al ASE!

Parteneriat între ASE și Şcoala de Ospitalitate din Lausanne
În data de 16 februarie a.c., Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor şi Prof. Michel
Rochat, CEO al Școlii de Ospitalitate din Lausanne, au semnat, la Lausanne, Acordul de
parteneriat între ASE și cea mai prestigioasă şcoală din lume în domeniul turismului şi
ospitalităţii. La ceremonie au fost prezenți prof. univ. dr. Marius Profiroiu, Prorector Relaţii
internaționale al ASE, Dr Ray F. Iunius LHC/EHL, Director Business Development, André
Witschi, Președintele Consiliului de Administrație al Școlii Elvețiene de Turism și
Ospitalitate, alte personalităţi din conducerea Școlii.
Parteneriatul constituie o formă de cooperare academică și științifică, concretizată în
organizarea și desfășurarea în România, în comun de către ASE și Școala de Ospitalitate din
Lausanne, a unui program de studii postuniversitare în Managementul Strategic al
Ospitalității. Programul va avea o durată 198 de ore, desfășurate în 36 de zile, și va consta
discipline de formare în domeniul ospitalității și al industriei hoteliere, asigurate de specialiști
de la Școala din Lausanne și ASE. Absolvenții programului de studii postuniversitare vor
primi un Certificat de atestare a competențelor profesionale, recunoscut de Ministerul
Educației Naționale din România și un Certificat de Educație executivă eliberat de Școala de
Ospitalitate din Lausanne. Cursanții interesați pot urma, după absolvire, un modul opțional de
5 zile, desfășurat la Școala din Lausanne.
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Masă rotundă cu tema “Educaţia şi provocările lumii contemporane”
Pe 17 februarie a.c., Centrul de Orientare în Carieră al ASE, Departamentul pentru pregătirea
personalului didactic şi Asociaţia Academia Pedagogilor au organizat o masă rotundă cu
tema: „Educaţia şi provocările lumii contemporane”, la care specialiştii

în ştiinţele

educaţiei au făcut schimb de bune practici cu privire la educaţie şi provocările acesteia.
Întâlnire cu noii studenți Erasmus la ASE
În data de 20 februarie a.c., prof. univ.dr. Marius Profiroiu, Prorector Relații internaționale,
s-a întâlnit cu studenții Erasmus și CEEPUS în cadrul căreia a făcut cunoștință și le-a urat
oaspeților străini Bun venit! și succes în acest semestru la ASE. Studenții provin de la
universități partenere din Bulgaria, Franța, Germania, Italia, Luxemburg, Olanda, Polonia,
Slovenia, Turcia și Uzbekistan.
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Conferința “The Maltese Presidency of the council of the EU”
Pe 21 februarie a.c., universitatea noastră a primit vizita Excelenței Sale, Prof. Lino Bianco,
Ambasadorul Maltei în România și Bulgaria. Cu această ocazie, Excelența Sa a susținut
conferința cu titlul: “The Maltese Presidency of the Council of the EU”, pe tema
provocărilor și realizărilor din mandatul Maltei la presedinția Consiliului Uniunii Europene.
Împreună cu studenți și masteranzi ai Facultății de Administrație și Management Public au
fost dezbătute probleme legate de migrație, piața unică, securitate, incluziune socială, politica
de vecinătate a UE și politica maritimă.

Dezbatere la Centrul de Studii Americane din ASE
Centrul de Studii Americane din ASE a organizat pe 21 februarie a.c dezbaterea intitulată
"The Civil Rights Movement and Leadership for Diversity". Keynote speaker: Michael
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Tierney, fondator Step by Step, Charleston, US, trimis al Ambasadei SUA, în cadrul
programului African American History Month.

Dezbatere cu tema: "Mediul de afaceri internațional în 2017: politici, provocări"
Pe 21 februarie a.c., Aula Magna a găzduit o dezbatere cu titlul "Mediul de afaceri
internațional în 2017: politici, provocări". Evenimentul, la care au participat cadre
didactice și studenți, s-a bucurat de prezența domnului Paul Donovan, economistul-şef al UBS
Wealth Management, cea mai mare banca elvețiană. Paul Donovan este absolvent al
celebrului program de licenţă Filosofie, Politică şi Economie din cadrul Universităţii Oxford.

Felicitări colegilor care au promovat examenele pentru posturi didactice!
În data de 22 februarie a.c., membrii Biroului Consiliul de Administrație al ASE s-au întâlnit
într-un cadru festiv și i-au felicitat pe colegii care au promovat examenele pentru posturile
didactice, desfășurate în perioada ianuarie – februarie 2017. Bun venit în ASE, celor noi, și o
carieră universitară plină de împliniri tuturor!
CA ‒ Buletin Informativ nr. 2/ februarie 2017

7

Ședința Consiliului de Administrație
În data de 22 februarie. a.c. avut loc ședința extinsă a Consiliului de Administrație, care a
acut următoarele puncte pe ordinea de zi: aprobarea Raportului privind activitatea de
soluţionare a petiţiilor pentru semestrul al II-lea al anului 2016; aprobarea acordului de
parteneriat cu Editura Niculescu şi Federaţia Română de Handbal; aprobarea Raportului de
autoevaluare a asigurării calităţii academice din Academia de Studii Economice din
Bucureşti; diverse (organizarea activităţilor privind începerea semestrului II al anului
universitar 2016 – 2017; stadiul analizei planurilor de învăţământ în vederea actualizării
acestora; stabilirea principiilor generale privind scoaterea posturilor didactice la concurs în
semestrul II al anului universitar 2016 – 2017).

Întâlnire cu prof. dr. Ahmed Deya Khamis, președinte al Egyptian Academy
for Computers, Information and Management Technology din Tanta
Pe 23 februarie a.c., prof. univ.dr. Nicolae Istudor, Rector ASE, s-a întâlnit cu prof. dr.
Ahmed Deya Khamis, președinte al Egyptian Academy for Computers, Information and
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Management Technology din Tanta. În cadrul întrevederii, s-au discutat aspecte legate de
continuarea parteneriatul dintre cele două instituții academice. Colaborarea instituțională are
la bază dezvoltarea de schimburi educaționale științifice și de cercetare în domeniul
economic, managementului și al sistemelor informatice.

ASE susține excelența!
În data de 23 februarie a.c., în Aula Magna a avut loc festivitatea de deschidere a celei de-a
IX-a ediții a Concursului Internațional "Romanian Master of Mathematics", organizat de
Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu" și Societatea de Științe Matematice din
România și susținut de ASE. În deschiderea acestei competiții a excelenței, prof. univ.dr.
Nicolae Istudor, Rectorul ASE, s- a adresat participanților cu un mesaj de încurajare și
susținere a performanței în mediul preuniversitar. Concursul a devenit o tradiție pentru școala
românească de matematică, fiind considerat de către Societatea de Științe Matematice din
România drept “competiția cu cel mai înalt nivel de dificultate în rândul concursurilor
internaționale de matematică de profil”.

Manifestări AFER în ASE
Pe 23 februarie a.c., a avut loc, în ASE, ședința Consiliului Academic al Asociației
Facultăților de Economie din România, în cadrul căreia au fost aprobate Raportul de
activitate al AFER pe anul 2016 și raportul Comisiei de Cenzori. În cadrul sedinței, Societatea
Științifică de Management din România a conferit Diploma de onoare Summa cum Laude
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domnului prof. univ.dr. Victor Manonle, la împlinirea vârstei de 70 de ani, în semn de
apreciere a aleselor sale calități de eminent cadru didactic, președinte al Comisiei de Știinte
Economice din cadrul ARACIS, Director al Departamentului de asigurare a calității
învățământului superior economic în cadrul AFER, a contribuției sale la schimbările
reformatoare din învățământul universitar românesc.
În data de 24 februarie, Aula Magna a găzduit Adunarea Generală a AFER, în cadrul căreia
au fost dezbătute și aprobate Planul de activitate și Bugetul pe 2017. Cu această ocazie,
domnului prof. univ. dr. Ioan Talpoș i-a fost conferit titlul de Președinte de Onoare al
AFER. De asemenea, a fost lansat volumul "Cercetarea Culturii Organizaționale în
România", în prezența acad. Gheorghe Zaman și a coordonatorilor lucrării, prof. univ.dr.
Constantin Roșca, președintele Societății Științifice de Management din România (SSMAR)
și prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE.

Meci caritabil "CSA Steaua Bucureşti & ASE, împreună pentru educaţia copiilor"
Pe 27 februarie a.c., voleibaliştii Clubului Sportiv al Armatei "Steaua Bucureşti" şi cei ai ASE
au participat la un meci demonstrativ pentrul un scop nobil: strângerea de fonduri pentru
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educaţia copiilor defavorizaţi. Evenimentul sportiv, desfășurat în Sala “Mihai Viteazul” din
Bucureşti, a strâns la un loc fanii celor două formaţii, studenţi, copii şi oameni darnici, care
vor să ajute la construirea viitorilor elevilor mai puţin norocoşi. Pe lângă meciul de volei, în
sală s-au desfăşurat o serie de activităţi interactive cu copiii care au participat la eveniment.

Deschiderea oficială a proiectului-pilot "Cariera mea de succes"
Pe 28 februarie a.c., a avut loc deschiderea oficială a proiectului-pilot "CARIERA MEA DE
SUCCES", eveniment organizat de Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, cu
sprijinul Carrefour România. Proiectul cuprinde un stagiu de formare pentru 20 de studenţi,
iar cursurile vor fi susținute de experții Cube Training și se vor desfășura pe parcursul
semestrului al II-lea.

Expoziţie de pictură şi grafică în cadrul Galeriei “Cecilia Cuţescu-Storck”
Pe parcursul lunilor februarie şi martie, ASE găzduieşte, în cadrul Galeriei de artă
contemporană Cecilia Cuţescu-Storck, expoziţia personală de pictură şi grafică a artistei
Doina Mihăilescu, cu titlul “Akroasis 3”. Doina Mihăilescu, membru al Uniunii Artiştilor
Plastici, este profesor la Facultatea de Arte şi Design, catedra de Pictură-Restaurare, din
Timişoara. De-a lungul anilor a prezentat douăzeci de expoziţii personale împreună cu
pictorul George Mircea la Veneția, Roma, Pisa, Madrid, Santiago de Compostela, Valencia,
Sevilla, Barcelona, iar în ţară a avut expoziţii personale la Bacău, Bistriţa, Bucureşti, Râmnicu
Vâlcea, Sibiu. Participă la Bienalele de Artă de la Arad, Piatra Neamţ etc. şi la nenumărate
expoziţii de grup în ţară şi în străinătate.
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Vizita Ministrului Tineretului și Sportului în ASE
În data de 28 februarie a avut loc vizita în ASE a Ministrului Tineretului și Sportului,
domnul Marius Alexandru DUNCĂ. În cadrul întâlnirii pe care acesta a avut-o cu prof.
univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a fost discutată încheierea unui parteneriat în
sprijinul tinerilor și sportivilor din ASE și susținerea unor proiecte viitoare pe care
universitatea noastră le va desfășura în anul 2017.

Participarea ASE la Seminarul Științific de la Universitatea Economică de Stat din
Sankt - Peterburg (UNECON)
În ziua de 28 februarie, prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv, prorector Relații cu mediul
economico-social și viața studențească a participat cu o comunicare la Seminarul științific
"Economic, political and social aspects of the EU-Russian relations", desfășurat cu ocazia
celei de-a 25-a aniversări de parteneriat academic dintre UNECON și Berlin School of
Economics and Law. Cu această ocazie au avut loc discuții privind o colaborare academică
ulterioară dintre cele trei universități din România, Germania și Rusia.
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Dragi membri ai comunității noastre universitare!
Vă doresc ca sosirea primăverii și Mărțișorul, simbolul acestui anotimp, să vă aducă soare în
suflet, sănătate și multe bucurii!
Vă urez, cu drag, o primăvară frumoasă!

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