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Admiterea la programele universitare de licență, masterat și doctorat – sesiunea iulie
2017
Cea mai importantă activitate pentru universitatea noastră în luna iulie a constituit-o
desfășurarea cu succes a concursului de admitere la programele universitare de licență,
masterat și doctorat. Pe parcursul întregii luni a avut loc o amplă mobilizare a resurselor
interne - personal didactic și administrativ, implicarea studenților voluntari în perioada
înscrierilor - pentru ca admiterea să fie cât mai reușită pentru ASE București. Admiterea a
avut și o componentă externă, care a presupus o susținută și coerentă campanie de comunicare
cu candidații la toate formele de învățământ, desfășurată online, prin www.ase.ro și pagina
oficială de Facebook a ASE, clasic - prin cuprinzătorul sistem de afișaj stradal și în toate
clădirile ASE, face-to-face – la sediul Serviciului Marketing și Comunicare și la info-point-ul
pentru admiterea la masterat, telefonic (s-a răspuns numai în această lună la peste 2000 de
apeluri), prin adresa de email admitere@ase.ro, toate acestea pentru a facilita accesul
candidaților la toate informațiile cu privire la etapele ce trebuie parcurse pentru a se înscrie și
deveni studenți la facultățile ASE și pentru a asigura o bună imagine a universității în rândul
acestui public-țintă.
Încă din prima zi de înscrieri, ASE a înregistrat un număr record de candidați înscriși la
programele universitare de licență, forma cu frecvență - peste 3100. Înscrierile la aceste
programe s-au finalizat cu peste 9150 de candidați, aproximativ 10% din totalul absolvenților
de bacalaureat din acest an la nivel național. Pentru locurile la buget la nivelul universității
concurența a fost de 3,42 de candidați/loc. La această formă de învățământ ASE a ocupat, în
urma confirmării de către candidați, 95% din oferta de locuri la buget și taxă, cel mai bun
rezultat din ultimii ani, astfel încât pentru sesiunea din toamnă au rămas numai 271 de locuri
(la taxă) pentru cetățenii români.
Mulțumim tuturor celor implicați în realizarea acestei admiteri - candidaților, comisiei
centrale și comisiilor de înscriere, cadrelor didactice, personalului administrativ, studenților
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voluntari, pentru efortul considerabil depus pentru a realiza cu succes această importantă
etapă pentru universitatea noastră.
Procesul de admitere la programele universitare de licență a fost amplu mediatizat de
principalele posturi naționale de televiziune și radio: TVR, Antena 1, Antena 3, B1, București
FM, Digi 24, Pro TV, România TV, Realitatea TV, de agențiile și portalurile de știri, în
publicațiile cu acoperire națională, cotidianele Adevărul, Național, Ziarul Financiar, ș.a.
La programele de masterat s-au înscris 3314 de candidați pe 4011 locuri (buget și taxă). Este
o situație mai bună decât în anii anteriori, însă, cu siguranță, se impune reconsiderarea
ofertării unor programe care de ani de zile nu se bucură de interes din partea candidaților și, în
consecință, este oportună micșorarea numărului de programe ofertate, astfel încât calitatea să
fie criteriul definitoriu și nu alte considerente subiective.
Pentru cele 266 de locuri (buget și taxă) ofertate la doctorat s-au înscris 161 de candidați, iar
în urma concursului s-au ocupat 141 de locuri, ceea ce înseamnă, probabil, că școlile
doctorale trebuie să-și reconsidere și optimizeze politica de ofertare și de promovare a acestei
forme de pregătire.
Pentru toate formele de învățământ ASE va organiza sesiune de admitere în luna septembrie,
care se va desfășura conform graficului votat de Senatul ASE.
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Protocol de colaborare între Consiliul Național al Rectorilor (CNR) și Asociația
Municipiilor din România (AMR)
Pe 3 iulie a.c., Consiliul Naţional al Rectorilor (CNR) şi Asociaţia Municipiilor din România
(AMR) au încheiat un protocol de colaborare, având ca obiectiv „susţinerea iniţiativelor şi
acţiunilor comune dezvoltării unor programe şi activităţi cu rezultate la nivelul reprezentării şi
promovării intereselor legitime ale celor două organizaţii”, cu scopul de a asigura eficienţa
studiilor universitare în administraţia locală. Prin semnarea acestui protocol, studenţii de la
facultăţile care pregătesc funcţionari publici vor avea posibilitatea să lucreze în administraţia
locală, iar universităţile vor organiza cursuri pentru angajaţii primăriilor. Documentul a fost
semnat de preşedintele AMR, Robert Sorin Negoiţă, primarul sectorului 3 Bucureşti şi de
preşedintele CNR, prof. univ. dr. Mihai Sorin Cîmpeanu, Rectorul Universității de Științe
Agronomice și Medicină Veterinară din București. La întâlnirea care a avut loc la sediul
AMR din București au fost prezenți prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul Academiei de
Studii Economice din Bucureşti, Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad și primvicepreședintele AMR, Adrian Mocioniu, primarul municipiului Slobozia, prof. univ. dr.
Ovidiu Folcuț, rectorul Universității Româno-Americane. ș.a.
ASE a deschis Complexul de perfecționare de la Predeal
La începutul lunii iulie a.c., Consiliul de Admistrație a anunțat deschiderea Complexului de
perfecționare de la Predeal și oferirea unor tarife preferențiale pentru angajații ASE.
Complexul oferă cazare în 33 de camere duble la următoarele tarife: 100 lei/noapte camera
dublă pentru angajații ASE; 120 lei/noapte camera dublă pentru alte categorii de solicitanți;
80 lei/noapte camera single. Solicitările au început să fie primite începând cu data de 6 iulie.
În acest complex se pot organiza evenimente științifice și activități de teambuilding, spațiul
având în dotare 5 săli de conferință, un amfiteatru, o sală de evenimente și o sală de servit
masa în regim catering. Vă invităm să fiți oaspeții acestui complex!
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Interviuri pentru admiterea la programul postuniversitar „Managementul Strategic al
Ospitalității”
Pe data de 3 iulie a.c. au avut loc interviurile pentru admiterea la programul
postuniversitar Managementul Strategic al Ospitalității, organizat în comun de ASE și
Ecole hôtelière de Laussane, cea mai prestigioasă școală din lume în domeniul
managementului ospitalității. Ne bucurăm că, în urma discuțiilor cu comisia, se configurează
o primă serie de cursanți ai acestui program.

Parteneriat strategic ASE - Google
În data de 5 iulie a.c., în Aula Magna, a avut loc lansarea Parteneriatului strategic ASE Google. În cadrul acestui parteneriat se pregătește un program de formare și dezvoltare de
abilități digitale pentru comunitatea academică, care va beneficia de sprijinul practicienilor
din mediul de afaceri. La eveniment au participat prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul
ASE, Liviu Pop, Ministrul Educației Naționale, Elisabeta Moraru, Country Business
Development Manager – Google Romania, Philipp Justus, Vicepreședintele Google pentru
Europa Centrală, Victor Negrescu, Ministru Delegat pentru Afaceri Europene, Cătălin Drulă,
Președintele Comisiei pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor - Camera Deputaților,
membri ai comunității academice.
Acest centru din cadrul ASE va sprijini start-up-urile, oferind astfel un spațiu de muncă
pentru studenții antreprenori și pregătindu-i pe tineri, prin organizarea de sesiuni în domeniul
afacerilor și al competențelor digitale. În acest fel, centrul va deveni un punct de întâlnire între
studenți și IMM-urile locale. Un grup de specialiști va oferi consultanță gratuită IMM-urilor
locale în utilizarea instrumentelor digitale și de marketing online.
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Sesiune de informare pentru studenții Erasmus
Pe 5 iulie a.c., în Aula Magna a avut loc o sesiune de informare pentru studenții Erasmus
care vor pleca la mobilități în străinătate. În cadrul întâlnirii, moderate de prof. univ. dr.
Marius Profiroiu, Prorector relații internaționale, au fost discutate aspecte administrative
legate de pregătirea studenților penru viitoarea lor experiență, de siguranța acestora în
străinătate și de documentele pe care trebuie să le prezinte la universitățile de destinație. La
întâlnire au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe din România,
reprezentanți ai Direcției Relații Internaționale din cadrul ASE, specialiști în domeniul
studiilor interculturale și membri ai Rețelei de Studenți Erasmus.
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Participare ASE la Conferința „European Union: Stronger than yesterday”
În perioada 6-7 iulie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat
la Conferința „European Union: Stronger than Yesterday”, organizată la Sinaia de
Reprezentanța Comisiei Europene în România. La eveniment au fost prezenți: Leonard
Orban, Consilier Prezidențial - Departamentul Afaceri Europene, Brigid Laffan, Director
Robert Schuman Centre for Advanced Studies şi Director Global Governance Programme,
European University Institute, Mihnea Motoc, Director Adjunct European Political Strategy
Centre, Daniel Dăianu, Membru în Consiliul de Administraţie al BNR. În cadrul conferinței
au fost dezbătute cele zece priorităţi ale Uniunii Europene în perioada ce urmează:
impulsionarea angajabilităţii, creşterea economică şi a investiţiilor; piaţa digitală unică;
Uniunea Energetică şi politicile privind schimbările climatice; rolul industriei pe piaţa
europeană; consolidarea uniunii monetare şi economice europene; acordul de liber schimb
între UE şi SUA; justiţie şi drepturile fundamentale ale omului; noile politici privitoare la
migraţie; rolul de actor global al UE; schimbările democratice din cadrul UE.

Vizita în ASE a studenților MBA de la Conservatoire National des Arts et Métiers –
CNAM Paris
În perioada 3-7 iulie a.c., studenții MBA de la CNAM Paris au efectuat o vizită de studii de o
săptămână în România. Scopul acestei vizite a fost familiarizarea cu mediul de afaceri din
România, prin intermediul unor întâlniri cu antrepenori locali și al unor vizite la companii
românești și companii străine cu activitate în România. La sfârșitul vizitei, studenții francezi
au analizat mediul de afaceri din România și au prezentat propuneri de îmbunătățire.
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Inteviu cu prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, în revista „Formula AS”
În luna iulie, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a acordat un interviu de
specialitate în revista „Formula AS”, în care s-a referit la evoluția agriculturii în anul 2017. În
cadrul interviului, prof. univ. dr. Nicolae Istudor a prezentat o scurtă statistică despre
diversitatea cerealieră a României și despre potențialul uriaș de care dispune România, care ar
putea ajunge din nou grânarul Europei prin exploatarea corectă a suprafețelor de pământ.
Interviul integral poate fi citit în numărul 1274 al Revistei „Formula AS” sau online pe
http://www.formula-as.ro.
Forumul „Săptămâna diplomației comerciale”
Pe 10 iulie a.c., ASE a găzduit în Aula Magna Forumul „Săptămâna diplomației
comerciale”, organizat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
(MMACA). La reuniune au participat: prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, Ilan
Laufer, Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat (MMACA), Mircea
Dobre, Ministrul Turismului, Teodor Meleșcanu, Ministrul Afacerilor Externe, Robert
Negoiță, Președintele Asociației Municipiilor din România (AMR), alături de membri ai
comunității de afaceri, consilieri economici din rețeaua de reprezentare externă a MMACA,
reprezentanți diplomatici ai partenerilor comerciali ai României, reprezentanți ai autorităților
publice centrale și locale.
Forumul a fost deschis de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, care a avut o
intervenție în cadrul panelului „Excelența prin colaborare instituțională și armonizare a
curriculei educaționale”. Domnia sa a felicitat Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat și Ministerul Afacerilor Externe pentru organizarea acestui forum, subliniind
participarea activă a comunității universitare a ASE la acest proiect, care, prin experiența și
priceperea cercetătorilor și cadrelor didactice din cadrul celor 12 facultăți, pregătește cu
responsabilitate specialiști în domeniul relațiilor internaționale și viitori antreprenori ai
CA ‒ Buletin Informativ nr. 7/ iulie 2017

7

României. De asemenea, Rectorul ASE a salutat inițiativa Guvernului de a asigura pregătirea
continuă a specialiștilor din domeniile economice și administrarea afacerilor, prin intermediul
parteneriatelor dintre companii și universități.
Evenimentul a avut ca scop stabilirea obiectivelor strategice privind diversificarea pieţelor de
desfacere pentru investiţiile şi exporturile româneşti, amplificarea şi eficientizarea procesului
de atragere a investiţiilor străine, identificarea de noi iniţiative şi proiecte majore de cooperare
care să conducă la internaţionalizarea companiilor româneşti.

Acord de cooperare între ASE și Universitatea din Tirana
În data de 11 iulie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a fost gazda întrevederii
cu E.S. Dl. Ilir Tepelena, Ambasadorul Republicii Albania la București, și dna Eva Nastas,
Secretar I al Ambasadei, în cadrul căreia au fost discutate aspecte ale unui acord de cooperare
bilaterală între ASE și Universitatea din Tirana. Delegația albaneză și-a manifestat interesul
8
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pentru curricula de informatică economică de la ASE, iar reprezentanții de la Aleksandër
Moisiu University of Durrës și-au exprimat dorința de a folosi această curriculă drept model.

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor – membru în comisia de Laudatio pentru acordarea
Titlului de Doctor Honoris Causa la Universitatea din Craiova
În data de 13 iulie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor a făcut parte din comisia de Laudatio
pentru decernarea de către Universitatea din Craiova a Titlului de Doctor Honoris Causa
domnului prof. univ. dr. Gigel Paraschiv, titlu acordat de către Facultatea de Mecanică în
cadrul Ședinței Festive a Senatului Universității din Craiova. De asemenea, Rectorul ASE a
participat la festivitățile de sărbătorire a 40 de ani de la înființarea acestei facultăți, alături de
alți membri marcanți ai comunității academice a Universității din Craiova, cadre didactice,
studenți și absolvenți, precum și reprezentanți ai mediului socio-economic.
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Conferința „Modele pentru evaluarea riscului corporațiilor în economia bazată pe
cunoaștere”
În data de 14 iulie a.c., Academia de Studii Economice din București și Coface Romania au
organizat Conferința cu titlul „Modele pentru evaluarea riscului corporațiilor în
economia bazată pe cunoaștere”. Principalul obiectiv al acestei conferințe a fost
diseminarea rezultatelor cercetării obținute prin proiectul comun de cercetare științifică
derulat în perioada 2014 – 2017. Proiectul cu titlul „Un nou model pentru evaluarea riscului
corporațiilor: instrument științific pentru managementul bazat pe cunoștiințe” este finanțat în
proporție de 80% de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a
Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), restul finanțării fiind asigurat de Coface
Romania în calitate de partener privat. Conferința a reunit cercetători din mediul academic,
profesioniști din mediul de afaceri și reprezentanți ai autorităților de reglementare, care au
dezbătut aspecte legate de rezultatele activității de cercetare, ideile și experiența practică.
Marketing sportiv în contextul globalizării: Direcții majore de evoluție, oportunități și
perspective
Pe 19 iulie a.c., echipa programului MBA Româno-Canadian a organizat evenimentul
„Marketing sportiv în contextul globalizării: Direcții majore de evoluție, oportunități și
perspective”. Vorbitor invitat: prof. univ. dr. Richelieu de la UQAM, care predă cursul de
Marketing Management în cadrul Programului MBA Româno-Canadian organizat de ASE.

Dezbatere publică privind statutul economic și juridic al operatorilor economici care
realizează în sistem tradițional distribuția bunurilor de larg consum
În data de 19 iulie a.c., Academia de Studii Economice din București și Asociația
Companiilor de Distribuție de Bunuri din România au organizat o dezbatere publică pe tema
„Statutul economic și juridic al operatorilor economici care realizează în sistem
tradițional distribuția bunurilor de larg consum”. La dezbatere au participat reprezentanți
implicați direct și indirect în organizarea filierei economice a bunurilor de consum. Scopul
dezbaterii a fost acela de a furniza Parlamentului și Guvernului suport profesional în vederea
elaborării de acte normative care să reglementeze comerțul din România pe baza următoarelor
principii: încurajarea dezvoltării economiei naționale, echitate concurențială și bunăstare
economică pentru toți operatorii economici, dezvoltarea IMM-urilor pe întreg lanțul economic
de la producție până la comerț, asigurarea securității alimentare și accesului consumatorilor la
o diversitate cât mai mare de produse de calitate, îmbunătățirea cadrului legislativ
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administrativ, comercial și fiscal referitor la suprafața comercială maxim admisă la nivel de
unități administrativ teritoriale.
Ședințe ale Consiliului de Administrație
În data de 19 iulie a.c., a avut loc Ședința Consiliului de Administrație în cadrul căreia au
fost supuse dezbaterii următoarele aspecte: avizarea Regulamentului pentru activitatea
didactică la programele de formare psihopedagogică; avizarea Metodologiei de organizare a
programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia
didactică, desfăşurate de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul
Academiei de Studii Economice din Bucureşti; avizarea Metodologiei privind organizarea și
desfășurarea concursului de admitere la programele de formare psihopedagogică, anul
universitar 2017-2018; avizarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenelor de
absolvire a programelor de formare psihopedagogică nivel I şi nivel II (cu frecvență şi
postuniversitar) la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic; avizarea
Regulamentului de Organizare și Funcționare a Departamentului pentru Pregătirea
Personalului Didactic; avizarea Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile
universitare de licență; avizarea Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile
universitare de masterat; avizarea Regulamentului privind admiterea și activitatea didactică în
anul pregătitor pentru învățarea limbii române; graficul activităţilor (valabil şi pentru studenţii
înmatriculaţi în anul pregătitor pentru învăţarea limbii române) pentru anul universitar 20172018 la programele de studii universitare de licență organizate la formele de învăţământ cu
frecvenţă şi cu frecvenţă redusă; graficul activităţilor pentru anul universitar 2017-2018 la
programele de studii universitare de masterat; graficul activităţilor pentru anul universitar
2017-2018 la programele de studii universitare de licenţă organizate la forma de învăţământ la
distanţă; aprobarea Metodologiei privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social
pentru studenții de la învățământul cu frecvență în anul universitar 2017-2018; aprobarea
posturilor vacante scoase la concurs; aprobarea menținerii calității de titular în învățământ, în
anul universitar 2017-2018.
În data de 24 iulie a.c., a avut loc Ședința Consiliului de Administrație în cadrul căreia au
fost supuse dezbaterii următoarele aspecte: aprobarea listei cadrelor didactice beneficiare ale
salariilor diferenţiate pentru perioada 01.07.2017-31.12.2017, demers necesar pentru
menținerea sporului de doctorat pentru 219 cadre didactice cu gradul didactic de conferențiar
și profesor cărora, conform legii salarizării unice, ar fi urmat să le fie diminuat salariul;
aprobarea creșterii din venituri proprii a sporului de doctorat la 725 de lei pentru cadrele
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didactice care aveu un spor mai mic decât aceasta sumă; aprobarea declanșării procedurii de
evaluare externă în vederea acreditării de către Agenţia Română de Asigurare a Calității în
Învăţământul Superior (ARACIS) pentru programul de studii universitare de licenţă "Limbi
Moderne Aplicate” (engleză-franceză) cu predare în limba engleză, domeniul de licenţă Limbi
moderne aplicate; aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfăşurarea concursului de
admitere la programele de studii universitare de masterat, pentru românii de pretutindeni,
candidaţi pe locurile finanţate de la buget și cu taxă în lei, în anul universitar 2017 – 2018.
Întrevedere cu dl. Liviu Pop, Ministrul Educației Naționale
Pe data de 24 iulie a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la o
întrevedere cu dl. Liviu Pop, Ministrul Educației Naționale și cu alți reprezentanți ai
universităților membre ale Consiliului Național al Rectorilor, întâlnire care a avut loc la
Biblioteca Centrală de la Universitatea Politehnică din București.
Ședinte on-line ale Consiliului de Administrație
 În data de 6 iulie a.c., în cadru ședinței CA online au fost supuse dezbaterii și
aprobării următoarele puncte: aprobarea modificarii Metodologiei de admitere la studii
a românilor de pretutindeni, elaborată în baza Ordinului 3900/16.05.2017; aprobarea
redistribuirii locurilor la admitere la unele programe universitare de masterat de la
Facultatea de Business și Turism. Întrucât programul de studii universitare de masterat
„Excelență în Business și Servicii (Excellence in Business and Services)” nu a primit
din partea ARACIS aprobarea de încadrare în domeniu, s-a propus redistribuirea celor
21 de locuri finanţate de la bugetul de stat astfel: 11 locuri la programul de masterat
„Business” și 10 locuri la programul de masterat „Geopolitică şi afaceri”; aprobarea
scoaterii la concurs a unor posturi pentru o perioadă determinată (expert testare
implementare - doctorand și expert documente - studii superioare) în cadrul
proiectului CNFIS-FDI-2017-0217 (11 iulie 2017-11 decembrie 2017).
 În data de 10 iulie a.c., în cadrul ședinței CA online au fost supuse dezbaterii și
aprobării următoarele puncte: modificarea componenței comisiei pentru concursul de
admitere la programele de studii universitare de doctorat, sesiunea iulie 2017, prin
înlocuirea domnului student-doctorand Corcodel Ștefan, cu domnișoara studentdoctorand Pencea Georgeta; suplimentarea comisiilor de admitere la programele de
studii universitare licență și masterat, sesiunea iulie 2017.
 În data de 12 iulie a.c., în cadru ședinței CA online au fost supuse dezbaterii și
aprobării următoarele puncte: modificarea componenței comisiilor de admitere la
12
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programele de studii universitare licentă și masterat, sesiunea iulie 2017 (înlocuirea
doamnei Barbu Cristina - operator PC în cadrul comisiei tehnice de admitere a
FABBV, cu doamna Ștefănescu Mădălina); suplimentarea listei personalului Direcției
administrative implicat în activități aferente desfășurării procesului de admitere
licență-master 2017.
 În data de 13 iulie a.c., în cadrul ședinței CA online a fost supusă dezbaterii și
aprobării procedura de școlarizare a românilor de pretutindeni pe locuri de studii cu
taxa în lei. Admiterea se face conform metodologiei proprii a Academiei de Studii
Economice din București, iar această procedură nu modifică modalitatea de admitere a
etnicilor români cu taxa în lei.
 În data de 14 iulie a.c., în cadrul ședinței CA on-line au fost supuse dezbaterii și
aprobării următoarele aspecte: modificarea Anexei 3 la Metodologia de admitere la
programele de studii universitare de licență, anul universitar 2017-2018, prin
suplimentarea ofertei educaționale cu un număr de 28 de locuri pentru românii de
pretutindeni; completarea articolului 19 lit.a) și a Anexei 1, punctul IV lit.a) din
Metodologia privind taxele percepute în Academia de Studii Economice din
București, prin adăugarea categoriei români de pretutindeni.
 În data de 15 iulie a.c., în cadrul ședinței CA on-line au fost supuse dezbaterii și
aprobării următoarele aspecte: procedura de școlarizare a românilor de pretutindeni pe
locuri cu taxa în lei; aprobarea comisiei de admitere la studiile universitare de doctorat
în anul universitar 2017-2018, sesiunea iulie 2017, Școala Doctorală Drept: prof. univ.
dr. Lefter Cornelia – președinte; prof. univ. dr. Dimitriu Raluca; prof. univ. dr.
Bădescu Mihai.

Forumul "Model NATO Youth Summit 2017 - Defence and Dialogue in Eastern
Europe" (DDEE)
În data de 31 iulie a avut loc in Aula Magna festivitatea de deschidere a Forumului "Model
NATO Youth Summit 2017 - Defence and Dialogue in Eastern Europe" (DDEE) desfășurat în
perioada 31.07 – 5.08 în București de către Euro Atlantic Diplomacy Society, partener al ASE
în cadrul Proiectului ”Academia SpEranței – Voluntariat din Iubire pentru Viață. DDEE este
cel mai important eveniment al verii dedicat tinerilor pasionați de diplomație, leadership și
relații internaționale. Evenimentul beneficiază de sprijinul ASE.
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Dragi membri ai comunității noastre universitare!
Echipa Consiliului de Administrație vă mulțumește, cu toată colegialitatea, pentru
activitatea pe care ați depus-o în anul universitar 2016–2017 pentru menținerea
universității noastre la standardele pe care toți le dorim, pentru fidelitatea față de valorile
ASE și pentru proiectele realizate împreună cu succes!
Vă dorim o vacanță frumoasă, în care să vă bucurați din plin, împreună cu toți cei dragi, de
odihnă, sănătate, relaxare și refacerea energiei pentru noul an universitar!
Cu prietenie,
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR
Preşedintele Consiliului de Administraţie al ASE
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