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Admitere ASE 2018. Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere
Admitere ASE 2018. Academia de Studii
Economice din București (ASE) scoate la concurs
pentru admiterea la licență, la învățământul cu frecvență
2860 de locuri la buget și 3089 de locuri la taxa și 950
de locuri pentru învățământul la distanță și cu frecvență
redusă.
Admitere ASE 2018. Admiterea la ASE 2018 se
desfășoară prin concurs, bazat pe eseu motivațional, o probă
scrisă de competență lingvistică-pentru candidații care
optează pentru programe cu predare în limbă străină-și pe
media generală de admitere, calculată că medie ponderata
între media obținută la examenul de bacalaureat (70%) și
media anilor de studii (30%).
Admitere ASE 2018. Ce contine dosarul de inscriere:
cartea de identitate/pasaportul;
un dosar plic pe coperta caruia scriu: numele complet, adresa de e-mail si numarul de telefon;
diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta) in original/copie legalizata/copie certificata conform
cu originalul;
Absolventii din iulie 2018 vor prezenta adeverinta de promovare a examenului de bacalaureat, eliberata de liceu, in
original/copie legalizata/copie certificata conform cu originalul, conform modelululi elaborat de minister;
foaia matricola (sau echivalenta acesteia, din care rezulta mediile anilor de studii) in original/copie legalizata/copie
certificata conform cu originalul;
eseul (eseurile) motivational, datat si semnat, privind alegerea ASE si a programului de studii care reprezinta prima
optiune pentru fiecare limba de predare a programelor din fisa de inscriere, conform modelului de pe ase.ro;
Nr. de eseuri motivationale depuse la dosar este de:
UN ESEU in limba romana, daca optiunile sunt pentru programe cu predare in limba romana
UN ESEU in limba straina (engleza, franceza sau germana) pentru programe cu predare in limba straina
UN ESEU in limba romana si UN ESEU in limba straina, daca optiunile sunt atat pentru programe cu predare in
limba romana, cat si in limba straina respectiva.
DOUA ESEURI - in limba romana si limba franceza - daca optiunea este pentru programul Limbi moderne
aplicate
adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetele medicale (scolare sau teritoriale) sau de catre medicul de familie, in
original/copie legalizata/copie certificata conform cu originalul, din care sa rezulte ca solicitantii sunt apti pentru
facultate;
copia cartii de identitate;
copia legalizata/certificata conform cu originalul, a certificatului de nastere;
copia legalizata/certificata conform cu originalul, a certificatului de casatorie (daca este cazul);
doua fotografii ¾
bonul valoric/bonurile valorice reprezentand taxa de inscriere, achitata la casieriile ASE;
declaratia pe propria raspundere pe care candidatul o completeaza in sala de inscriere si prin care declara ca nu a
fost student exmatriculat din ASE si se angajeaza ca: nu va beneficia concomitent de finantare de la buget pentru doua
sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor si ca nu va urma simultan mai mult de doua
programe de studii universitare, indiferent de nivelul si forma de finantare ale acestora.
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Actele de studii si/sau de stare civila (certificat de nastere/casatorie) redactate in alta limba decat romana, vor fi
insotite de traduceri in limba romana, legalizate.
SURSA: DC NEWS - https://www.dcnews.ro/admitere-ase-2018-ce-trebuie-sa-con-ina-dosarul-deinscriere_601389.html

Admitere ASE 2018. Incepe perioada de inscriere! Ce trebuie sa contina dosarul
Absolventii de liceu care vor sa se inscrie la Academia de Studii Economice din Bucuresti (ASE) trebuie
sa depuna un dosar cu anumite documente personale si eseuri redactate de catre ei. Anul acesta ASE scoate
la concurs pentru admiterea la licenta, la invatamantul cu frecventa, 2860 de locuri la buget si 3089 de locuri
la taxa si 950 de locuri pentru invatamantul la distanta si cu frecventa redusa.
Miercuri, 11 iulie, a inceput perioada de depunere a dosarelor pentru admiterea la ASE in 2018.
Mai exact, absolventii de liceu se pot inscrie pentru invatamantul cu frecventa, in perioada:
11 - 13 iulie, orele 8.00 - 16.00
14 iulie, orele 8.00 - 14.00
16 iulie, orele 8.00 - 16.00
Pentru invatamant la distanta (ID) si cu frecventa redusa (IFR):
11-13 iulie, orele 8.00-16.00
16 - 20 iulie, orele 8.00-16.00
Admiterea la ASE 2018 se desfasoara prin concurs, bazat pe eseu motivational, o proba scrisa de
competenta lingvistica-pentru candidatii care opteaza pentru programe cu predare in limba straina-si pe
media generala de admitere, calculata ca medie ponderata intre media obtinuta la examenul de bacalaureat
(70%) si media anilor de studii (30%).
Admitere ASE 2018. Ce trebuie sa contina dosarul de inscriere:
- cartea de identitate/pasaportul;
- un dosar plic pe coperta caruia scriu: numele complet, adresa de e-mail si numarul de telefon;
- diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta) in original/copie legalizata/copie
certificata conform cu originalul;
Absolventii din iulie 2018 vor prezenta adeverinta de promovare a examenului de bacalaureat, eliberata
de liceu, in original/copie legalizata/copie certificata conform cu originalul, conform modelululi elaborat de
minister;
- foaia matricola (sau echivalenta acesteia, din care rezulta mediile anilor de studii) in original/copie
legalizata/copie certificata conform cu originalul;
- eseul (eseurile) motivational, datat si semnat, privind alegerea ASE si a programului de studii care
reprezinta prima optiune pentru fiecare limba de predare a programelor din fisa de inscriere, conform
modelului de pe ase.ro;
Nr. de eseuri motivationale depuse la dosar este de:
UN ESEU in limba romana, daca optiunile sunt pentru programe cu predare in limba romana
UN ESEU in limba straina (engleza, franceza sau germana) pentru programe cu predare in limba straina
UN ESEU in limba romana si UN ESEU in limba straina, daca optiunile sunt atat pentru programe cu
predare in limba romana, cat si in limba straina respectiva.
DOUA ESEURI - in limba romana si limba franceza - daca optiunea este pentru programul Limbi
moderne aplicate
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- adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetele medicale (scolare sau teritoriale) sau de catre medicul
de familie, in original/copie legalizata/copie certificata conform cu originalul, din care sa rezulte ca
solicitantii sunt apti pentru facultate;
- copia cartii de identitate;
- copia legalizata/certificata conform cu originalul, a certificatului de nastere;
- copia legalizata/certificata conform cu originalul, a certificatului de casatorie (daca este cazul);
- doua fotografii 3/4
- bonul valoric/bonurile valorice reprezentand taxa de inscriere, achitata la casieriile ASE;
- declaratia pe propria raspundere pe care candidatul o completeaza in sala de inscriere si prin care
declara ca nu a fost student exmatriculat din ASE si se angajeaza ca: nu va beneficia concomitent de
finantare de la buget pentru doua sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor si ca
nu va urma simultan mai mult de doua programe de studii universitare, indiferent de nivelul si forma de
finantare ale acestora.
Atentie! Actele de studii si/sau de stare civila (certificat de nastere/casatorie) redactate in alta limba
decat romana, vor fi insotite de traduceri in limba romana, legalizate.
SURSA: PORTAL ÎNVĂŢĂMÂNT - https://www.portalinvatamant.ro/articole/invatamantuniversitar-95/admitere-ase-2018-incepe-perioada-de-inscriere-ce-trebuie-sa-contina-dosarul-8029.html

Ubisoft îi învaţă pe tinerii din România să dezvolte jocuri video
Ubisoft a dat startul cursurilor Coding Campus, programul internaţional de învăţare accelerată, cu o
durată de 6 luni, bazat pe o curriculă dezvoltată de experţii în programare online din cadrul companiei.
Ubisoft a dat startul cursurilor Coding Campus, programul internaţional de învăţare accelerată, cu o
durată de 6 luni, bazat pe o curriculă dezvoltată de experţii în programare online din cadrul companiei.
Aproximativ 1.000 de studenţi şi absolvenţi din toată
ţara, dintre care peste 300 din Bucureşti, au aplicat pentru
cele 24 de poziţii, concurenţa fiind de 41 de aplicanţi pe un
loc. Majoritatea candidaţilor din Bucureşti provin de la
instituţii de învăţământ precum Universitatea Politehnică,
Universitatea Bucureşti şi Academia de Studii Economice
(ASE).
Campania de recrutare, care s-a desfăşurat pe parcursul
a 3 luni, a presupus, de asemenea, o serie de interviuri şi
teste tehnice pentru a identifica acei candidaţi pasionaţi de
jocuri video, cu o serie de cunoştinţe de bază într-un limbaj
de programare şi un nivel avansat de limbă engleză.
În perioada iulie 2018 – ianuarie 2019, cursanţii îşi vor utiliza cunoştinţele dobândite pentru dezvoltarea
unui shooter 2D la care vor implementa caracteristici multiplayer şi servicii online, precum leaderboard-uri
sau mecanici de matchmaking.
Cursurile presupun prezenţa la sediul Ubisoft Bucureşti, în cadrul laboratorului Coding Campus, special
amenajat pentru a le oferi participanţilor accesul la cele mai noi tehnologii folosite în companie. Aceştia vor
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primi sprijin din partea celor 13 mentori - experţi tehnici din reţeaua Ubisoft la nivel mondial, dar şi din
partea profesorilor de la Universitatea Bucureşti şi GameDev Academy.
SURSA: ADEVĂRUL - https://adevarul.ro/tech/gaming/ubisoft-invata-tinerii-romania-dezvoltejocuri-video-1_5b44abcedf52022f750f5181/index.html

Important:



Revista presei conţine fragmente preluate, fără nicio 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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