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Se redeschide Centrul ASE de la Deva!
Consiliul de Administraţie al ASE Bucureşti a aprobat
redeschiderea Centrului Teritorial de la Deva.
Joi, 16 martie 2017, în şedinţa Consiliului de Administraţie al
Academiei de Studii Economice din Bucureşti, a fost aprobată, în
unanimitate, convenţia-cadru de colaborare cu Primăria Municipiului
Deva, în vederea realizării unui parteneriat care să asigure
desfăşurarea activităţilor didactice şi de cercetare în cadrul Centrului
Teritorial suport de la Deva.
Astfel, începând cu anul universitar 2017-2018, în Centrul
Teritorial de la Deva al Academiei de Studii Economice din Bucureşti vor funcţiona două specializări –
Contabilitate şi Informatică de Gestiune şi Management.
Totodată, aici va funcţiona un centru de excelenţă prin care se vor desfăşura programe de formare
continuă în domeniile Management în administraţia publică locală şi Management în afaceri, precum şi
activităţi de consultanţă pentru derularea, în comun, de către cele două părţi, a unor proiecte de interes
comunitar de finanţare europeană şi a unor activităţi de consultanţă pentru creşterea performanţelor unităţilor
administrativ-teritoriale.
SURSA: HUNEDOARA LIBERA - http://hunedoaralibera.ro/se-redeschide-centrul-ase-de-la-deva5/

PROGRAME DE MASTER: CE NOUTATI ADUCE ANUL UNIVERSITAR VIITOR
Noi programe de master apar in anul universitar 2017-2018. Altele, in
schimb, intra in lichidare, la cererea universitatilor, potrivit unui comunicat
de presa. Programele noi de master aprobate sunt in numar de 43, iar alte
41 de programe nu vor mai exista.
Noutatea o reprezinta infiintarea unui domeniu de studii
universitare de master - Asistenta sociala. Astfel, 39 de programe de
studii universitare de master au fost mutate din domeniul Sociologie în
noul domeniu Asistenta sociala, în timp ce 49 de programe de studii
universitare de master au ramas in domeniul Sociologie.
Stabilirea domeniilor, a programelor si a numarului maxim de studenti
care pot fi scolarizati in anul universitar 2017-2018 s-a facut cu incadrarea in sumele aprobate prin bugetul
pentru 2017. Cifra de scolarizare aprobata pentru anul universitar 2016-2017 la invatamantul universitar de
master este de 35.600 granturi de studii, care vor fi repartizate institutiilor de invatamant superior de stat.
"Alocarea acestor cifre respecta prevederile legale potrivit carora pentru invatamantul universitar de
master trebuie asigurate cel putin jumatate din numarul de granturi de studii alocate invatamantului
universitar de licenta", explica Guvernul prin comunicat. Astfel, pentru urmatorul an universitar sunt stabilite
75 domenii de studii universitare de master cu 2745 programe de studii in cadrul institutiilor de invatamant
superior de stat si 40 domenii de studii universitare de master cu 328 programe de studii in institutiile de
invatamant superior particulare acreditate.
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Printre criteriile de aprobare a noilor programe se numara:
• crearea premiselor pentru asigurarea unui echilibru corespunzator intre studiile universitare de licenta si
studiile universitare de masterat
• implicarea comunitatii academice in prospectarea cererilor sociale si
economice de calificari universitare, in organizarea fluxurilor studentesti si a
programelor de studii in functie de aceste cereri
• dobandirea de competente necesare pentru ocuparea unui loc de munca,
stimularea creativitatii si inovarii, asigurarea competentei si incurajarea
mobilitatii studentesti.
SURSA: PORTAL ÎNVĂŢĂMÂNT https://www.portalinvatamant.ro/articole/invatamant-universitar-95/programe-de-master-ce-noutati-aduceanul-universitar-viitor-7036.html

Euro a ajuns atat de mare si din cauza Guvernului. Un profesor la ASE explica de ce
Cursul euro a atins un maxim istoric din motive externe, dar si pentru ca pietele arata "cartonasul
galben" avand in vedere politicile bugetare si salariale ale Guvernului.
Adrian Mitroi, profesor de finante comportamentale la Academia de Studii Economice (ASE),
explica de ce a ajuns euro atat de scump in raport cu leul nostru si care e rolul pomenilor PSD in aceasta
ecuatie.
"Imi place volatilitatea. Imi place chiar si cand vine la pachet cu cresterea dobanzilor pe creditul
suveran. Indica doua lucruri importante. Faptul ca America a incheiat ciclul de exuberanta monetara si
transmite un mesaj pentru celelalte banci centrale. Creditul in dolari nu mai este atat de ieftin si este un mesaj
pentru pietele emergente, inclusiv Romania. Activele denominate in pietele emergente evident ca sunt sub o
presiune", a spus Mitroi.
Potrivit acestuia, cel de-al doilea lucru indicat este reprezentat de politicile bugetare si salariale.
"Pune peste asta incertitudinile legate de performanta bugetului si atunci chiar ca ai o imagine care se
duce intotdeauna in curs.
Nu ma ingrijorez si mi se pare ca efectul tonic al volatilitatii usoare a cursului este benefic pentru ca
obliga administratorii bugetului national sa ia in calcul si opinia pietelor, atunci cand deseneaza politicile
bugetare si, mai ales, cele salariale.
Nu e nimic nou sub soare, pietele reactioneaza in felul loc caracteristic. Arata cartonasul galben", a
mai aratat profesorul ASE.
Un nivel similar pentru moneda nationala a fost consemnat in 17 iulie 2012, cand un euro a fost cotat
la 4,5651 lei.
SURSA: ZIARE.COM - http://www.ziare.com/bani/curs-valutar/euro-a-ajuns-atat-de-mare-si-din-cauzaguvernului-un-profesor-la-ase-explica-de-ce-1457953
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Câte programe de master intră în lichidare şi câte programe noi apar anul universitar
viitor
43 programe noi de studii de master au fost aprobate printr-o hotărâre de Guvern, adoptată joi, pentru
anul universitar 2017-2018, iar 41 de programe de studii universitare de master intră în lichidare la cererea
universităţilor, potrivit unui comunicat al Gvernului retransmis de Ministerul Educaţiei.
Guvernul a aprobat, joi, domeniile şi programele de studii universitare de masterat organizate în
cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, locaţiile geografice de desfăşurare a
acestora, forma de învăţământ, limba de predare, numărul de credite de studii transferabile, precum şi
numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018.
Stabilirea domeniilor, a programelor şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul
universitar 2017-2018 s-a făcut cu încadrarea în sumele aprobate prin bugetul pentru 2017.
Cifra de şcolarizare aprobată pentru anul universitar 2016-2017 la învăţământul universitar de master
este de 35.600 granturi de studii, care vor fi repartizate instituţiilor de învăţământ superior de stat.
„Alocarea acestor cifre respectă prevederile legale potrivit cărora pentru învăţământul universitar de
master trebuie asigurate cel puţin jumătate din numărul de granturi de studii alocate învăţământului
universitar de licenţă„, explică comunicatul Guvernului.
Astfel, pentru următorul an universitar sunt stabilite 75 domenii de studii universitare de master cu
2745 programe de studii în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi 40 domenii de studii
universitare de master cu 328 programe de studii în instituţiile de învăţământ superior particulare acreditate.
Au fost evaluate şi acreditate 43 programe de studii de master noi. Actul normativ include, de
asemenea, modificările generate pentru 88 de programe de studii universitare de master ca urmare a
înfiinţării unui domeniu de studii universitare de master - Asistenţă socială. Astfel, 39 de programe de studii
universitare de master au fost mutate din domeniul Sociologie în noul domeniu Asistenţă socială, în timp ce
49 de programe de studii universitare de master au rămas în domeniul Sociologie. Alte 41 de programe de
studii universitare de master intră în lichidare la cererea universităţilor.
Pe ce criterii au fost aprobate programele de master
Domeniile şi programele de studii universitare de masterat cuprinse în hotărârea aprobată joi au avut
la bază:
• crearea premiselor pentru asigurarea unui echilibru corespunzător între studiile universitare de
licenţă şi studiile universitare de masterat
• implicarea comunităţii academice în prospectarea cererilor sociale şi economice de calificări
universitare, în organizarea fluxurilor studenţeşti şi a programelor de studii în funcţie de aceste cereri, astfel
încât să crească contribuţia învăţământului superior la orientarea şi accelerarea schimbărilor din societate
• dobândirea de competenţe necesare pentru ocuparea unui loc de muncă, stimularea creativităţii şi
inovării, asigurarea competenţei şi încurajarea mobilităţii studenţeşti.
SURSA: ADEVĂRUL - http://adevarul.ro/educatie/universitar/cate-programe-master-intra-lichidareprograme-apar-anul-universitar-viitor-1_58cb9f265ab6550cb8695f20/index.html

Serviciul Marketing şi Comunicare
Str. Căderea Bastiliei nr. 2-10, sector 1, București, cod
010615, România
Telefon: +4 021.319.19.00/01 int. 129
www.ase.ro; e-mail: comunicare@ase.ro

Serviciul de Marketing şi Comunicare, ASE

Universităţile din Europa şi SUA caută studenţi ROMÂNI la târgul RIUF
Romanian International University Fair (RIUF) a adunat peste 100 de universităţi şi instituţii de
învăţământ din 15 ţări la cel mai mare târg educaţional din Europa de Est, unde toţi cei interesaţi pot afla
informaţii despre cele peste 7.000 de programe de licenţă, master şi doctorat.
Cele mai renumite universităţi din Marea Britanie, Olanda,
Franţa, Elveţia, Danemarca, Bulgaria, Austria, Belgia, Germania,
Italia sau Statele Unite ale Amercii au venit în România, la
târgul RIUF, pentru a-şi prezenta oferta pentru viitorul an
universitar. Sunt peste 7.000 de programe de licenţă, master şi
doctorat în domenii precum business şi management, IT,
computer science, arte şi design drept, managament în industria
hotelieră şi turism, matematică, fizică sau medicină.
"Aproape jumătate dintre universităţile de stat din Marea
Britanie sunt aici pentru că studenţii români sunt printre cei mai
buni. Avem şi primele şapte universităţi din Olanda prezente,
multe pentru prima dată în România. Anual, peste 4.500 de elevi
şi studenţi pleacă la studii în strănătate, un număr care este în creştere. Studenţii români preferă să plece
pentru că vor o educaţie mai bună, vor să-şi lărgească orizonturile, să cunoască alte culturi. Pleacă în
strănătate pentru că, în timpul studiilor, pot avea internship-uri în companii, tot ce învaţă este foarte aplicat şi
au acces la profesionalişti", a declarat pentru MEDIAFAX, Vladimir Deliu, organizator RIUF.
În ciuda Brexit-ului, Marea Britanie rămâne în topul preferinţelor elevilor şi studenţilor români, fie
pentru universităţile de renume de acolo, fie pentru împrumul guvernamental pe care îl pot obţine de la statul
britanic pentru acoperirea studiilor. Acest împrumut trebuie returnat de către student în momentul în care
intră pe piaţa muncii.
"University of Bristol le oferă studenţilor o experienţă unică, le oferă şansa să fie cineva important în
viitor. În general, la toate domeniile de inginerie, te învaţă cum să te descurci, astfel încât după terminarea
studiilor să poţi să te angajezi cu uşurinţă. În general, studenţii noştri români sunt la computer science, foarte
mulţi pe ramura de inginerie, dar uşor, uşor creştem şi pe domeniul de drept, de exemplu. Cursurile nu
durează ca la noi câte 12 ore pe zi, sunt doar patru, cinci ore pe zi şi atunci, studentul poate să îşi ia şi un job
part-time dacă doreşte să îşi rotunjească veniturile. Studenţii români nu prea se întorc în ţară. În momentul de
faţă suntem 70 de studenţi şi doar doi au decis să revină în România, după terminarea facultăţii", a explicat
pentru MEDIAFAX, Andrei Şomănescu, student şi reprezentant University of Bristol.
A doua destinaţie preferată de elevii şi studenţii români este Olanda unde universităţile sunt renumite, la
nivel mondial, pentru programele foarte bune de business, economie şi management.
"Cel mai important program al nostru este domeniul afacerilor internaţionale şi prin el le oferim
studenţilor români cursuri şi experienţă internaţională. Studenţii noştri au şansa de a participa la internshipuri în străinătate şi de programe de schimb de experienţă pentru că noi colaborăm cu 150 de universităţi din
toată lumea şi din cei patru ani de studii, un an şi jumătate îl pot face la una dintre aceste universităţi.
Studenţii români sunt poligloţi şi atunci caută programele noastre în diferite limbi, fie engleză sau germană.
Profesorii de la universitatea noastră sunt foarte încântaţi de studenţii români pentru că au o capacitate de
învăţare foarte mare şi se fac remarcaţi imediat", a precizat pentru MEDIAFAX Hyam Falconi, reprezentant
Rotterdam Business School din Olanda.
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În momentul de faţă sunt peste 36.000 de studenţi români la universităţile din toată lumea şi, anual,
numărul lor creşte. Mulţi dintre elevi sunt chiar îndemnaţi de părinţi să meargă la studii în străinătate.
"De anul trecut vânez universităţile străine pentru că vreau neapărat să studiez în Anglia, Olanda sau
Danemarca. M-ar intersa un program de economie sau business pentru că îmi doresc, la un moment dat, să
îmi deschid o afacere. Nu ştiu dacă voi reuşi în România, cu toate că mi-aş dori. La noi în ţară totul este mai
dificil", a spus Andrada, o tânără de 18 ani.
"Nu sunt încă hotărât dacă să plec sau nu la vreo universitate de afară. Şi ale noastre sunt foarte bune,
dar părinţii mei şi-ar dori să studiez IT sau computer science în Anglia. Diferenţa e că acolo aş avea mai
multe şanse de angajare, la sfârşitul studiior", a explicat Mihai, de 17 ani.
"Încă nu ştiu exact ce facultate vreau sa fac, dar sigur voi rămâne în ţară. Vreau mai întâi să scap de
bacalaureat şi apoi, probabil, să mă îndrept spre limbi străine sau comunicare. Nu cred că este nevoie să
studiezi în afară pentru a deveni un profesionist pe domeniul tău. Trebuie să îţi dai foarte mult interesul", a
spus Bianca, o tânără de 18 ani.
Şi universităţile din România şi-au prezentat oferta educaţională la RIUF, îndemnându-i pe tineri săşi continue studiile în ţară.
"Avem 21 de facultăţi cu peste 500 de specilizări şi un elev care doreşte să devină student al Universităţii
Babeş-Bolyai poate opta pentru cursuri în limba germană, maghiară, franceză sau engleză. Studenţii se pot
înscrie la programul Erasmus. Avem parteneriate foarte bune cu universităţi nu doar din Europa, ci şi din
Asia şi America. Parteneriatele funcţionează în ambele sensuri, adică, trimitem afară, foarte mulţi studenţi şi
primim foarte mulţi studenţi străini", a declarat pentru MEDIAFAX, Corina Rotar, reprezentant
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
Romanian International University Fair(RIUF) este la a XX-a ediţie şi de 12 ani, peste 200.000 de
vizitatori au venit în căutatea celei mai bune universităţi. Sâmbătă şi duminică, RIUF are loc la Sala Palatului
din Bucureşti, pe 21 martie, va fi în Cluj-Napoca, iar pe 23 martie, în Braşov.
SURSA: MEDIAFAX - http://www.mediafax.ro/social/galerie-foto-universitatile-din-europa-si-suacauta-studenti-romani-la-targul-riuf-16200004

Studenții Facultății de Matematică din Universitatea București – 4 medalii la Olimpiada de
matematică din Macedonia
Studenții Facultății de Matematică și Informatică a Universității din
București au obținut patru medalii, dintre care una de aur, la Olimpiada de
Matematică din Macedonia, organizată de Societatea de Matematică a
Europei de Sud-Est (SEEMOUS).
La ediția SEEMOUS din acest an s-au înscris în competiție 84 de
studenţi din 18 universităţi din țări precum Bulgaria, Grecia, Turkmenistan,
Argentina şi România, anunță un comunicat al Universității București.
Echipa Universității din București, coordonată de conf. univ. Cornel
Băețică și lector Gabriel Mincu, a fost compusă din 4 studenți,
aflați în anul I sau II de studii, la Facultatea de Matematică și Informatică,
care au obținut 4 medalii în cadrul celei de XI-a ediție SEEMOUS:
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Andrei Comăneci – medalie de aur;
Evgnosia-Alexandra Kelesidis – medalie de argint;
Andreea Maria Popa – medalie de argint;
Daniel Bănaru – medalie de bronz
Echipa care a participat la Olimpiada de anul trecut a obșinut atunci cinci medalii – o medalie de aur, trei
medalii de argint și una de bronz.
SURSA: CURS DE GUVERNARE - http://cursdeguvernare.ro/studentii-facultatii-de-matematica-dinuniversitatea-bucuresti-4-medalii-la-olimpiada-de-matematica-din-macedonia.html

Important:
Revista presei conţine fragmente preluate, fără nici o modificare, din articolele despre învăţământul universitar ce apar în
presa locală, regională şi naţională.
Academia de Studii Economice din Bucureşti nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea informaţiilor apărute în
presă, redate pe această pagina exact în forma în care au apărut în publicaţiile respective.
Responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolelor aparţine în totalitate autorilor acestora (sursei).
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