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Caravana ASE, campanie națională de popularizare a ofertei educaționale
Academia de Studii Economice din București anunță
luni desfășurarea celei de-a șasea ediții a ”Caravanei
ASE”, o campanie de popularizare a ofertei sale
educaționale în licee și colegii din București și din țară.
Potrivit comunicatului instituției, în perioada 9
noiembrie – 14 decembrie, echipele Caravanei ASE,
formate din reprezentanți ai facultăților – cadre didactice
și studenţi – se vor deplasa în 11 județe din țară. Întâlniri
cu elevi și profesori din cele mai bune 26 de colegii și
licee se vor organiza în localitățile: Alexandria, Brăila,
Buzău, Câmpina, Câmpulung, Constanța, Focșani,
Pitești, Ploiești, Slatina, Târgoviște.
Cu acest prilej, elevii beneficiază de şansa de a participa la prezentări și discuţii cu membri ai comunităţii
universitare ASE atât despre programele de studii şi metodologia de admitere la licenţă 2018, cât şi despre
facilităţi studenţeşti, activităţi extracurriculare şi perspective de angajare.
Această campanie de informare vine în întâmpinarea elevilor interesați să devină studenții primei
universități economice și de administraţie publică a țării.
Conform QS World University Rankings 2018, ASE este universitatea cu cea mai bună reputație în rândul
angajatorilor din România, fapt confirmat și de studiile proprii efectuate în rândul absolvenților, conform
cărora 71% dintre aceștia își găsesc de lucru în domeniul studiilor absolvite sau în domenii conexe; 81,35 %
dintre toți absolvenții își găsesc de lucru în mai puțin de 3 luni de la terminarea facultății.
SURSA: CURS DE GUVERNARE - http://cursdeguvernare.ro/caravana-ase-campanie-nationalade-popularizare-a-ofertei-educationale.html

Studenții la ASE – viitori antreprenori pentru afacerile de familie
Familia este modelul ales de tinerii care studiază științele
economice.
Mânați de părinți și de afacerile pe care aceștia le-au pus pe
picioare, studenții preferă să învețe antreprenoriat pentru a
continua activitatea privată a familiei.
A constatat acest fapt și profesorul asociat la Academia de
Studii Economice din București, dr. Gabriel Crețu:
Acum 15 ani dacă întrebai un student la profil economic ce
vrea să facă îți spunea că vrea să lucreze într-o multinațională.
Acum studenții mei din sală spun tatăl meu are o pensiune, tata are un hotel, are o făbricuță, mă duc să
continui bussinesul de familie. E generața a doua de antreprenori.”
Profesorul asociat la ASE București, Gabriel Crețu s-a întâlnit astăzi cu studenți de la Facultatea de
Științe Economice din Tîrgu-Mureș.
Tinerii au vorbit despre motivele care i-au determinat să studieze domeniul economic.
Datorită părinților. Tatăl meu are o pensiune și aș vrea să continui…”
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Studenții de la Universitatea Petru Maior din Tg. Mureș derulează cea de-a treia ediție a Săptămânii
globale a antreprenoriatului, pe care o dedică seminariilor despre succesul în afaceri.
SURSA: RADIO ROMÂNIA TÂRGUL MUREŞ - http://www.radiomures.ro/stiri/studentii-laase-viitori-antreprenori-pentru-afacerile-de-familie.html

LIVE 14 noiembrie, ora 12:00. ”România inventivă. România competitivă” Dezbatere publică
lansată de INACO și FIR la ASE
Think-tank-ul INACO – Inițiativa pentru Competitivitate și Academia de Studii Economice în
parteneriat cu Forumul Inventatorilor Români, CEC Bank, Fundația Dignitas și ASPES organizează
dezbaterea publică „România inventivă. România competitivă. Topul invențiilor românești cu potențial
în economia reală” care va avea loc la Aula Magna din ASE, în data de 14 noiembrie 2017. Calea
Europeană va transmite live evenimentul, între orele 12.00 – 17.00.
Sunt invitați reprezentanții tuturor instituțiilor
publice responsabile – Administrația Prezidențială,
Guvern, OSIM, Parlament -, universităților, academiilor,
instituțiilor private de cercetare, inventatorii români cu
cele mai remarcabile brevete de invenție care au potențial
în economia reală, reprezentanții patronatelor, mediului
bancar, sindicatelor, societății civile și mass-mediei,
conform organizatorilor.
Evenimentul se dorește a fi o acțiune comună a tuturor
celor prezenți pentru promovarea inventicii și cercetării
românești din diferite domenii în scopul conectării
acestora la economia românească actuală și la tendințele
globale ale momentului.
Fiecare intervenție va dura 5 minute, pentru o
campanie dinamică pro-cercetare, pro-dezvoltare și pro-inovare eficientă și sunt așteptați să ia cuvântul:
Nicolae Istudor, Rector ASE – Academia de Studii Economice, Mihai Dărăban, Președintele CCIR (tbc), Puiu
Lucian Georgescu, prof. dr. ing. Ministru al Cercetării și Inovării (tbc), Adriana Aldescu, Director General
OSIM – Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (tbc), Liviu Pop, Ministru al Educației (tbc), Sorin Câmpeanu,
Președintele CNR – Consiliului Național al Rectorilor, Ecaterina Andronescu, prof. dr.ing. Universitatea
Politehnică București, Președintele Comisiei parlamentare din Senat pentru Învățământ, Știință, Tineret și
Sport, Toma Florin Petcu, Ministru al Energiei (tbc), Gheorghe Șimon, Ministru al Economiei (tbc), Petre
Daea, Ministru al Agriculturii și al Dezvoltării Rurale (tbc), Grațiela Gavrilescu, Ministru al Mediului (tbc),
Ilan Laufer, Ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (tbc), Paul Stănescu, Ministru al
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (tbc), Victor Negrescu, Ministru pentru
Afaceri Europene (tbc), Lia-Olguța Vasilescu, MInistrul Muncii și Justiției Sociale (tbc), Ionuț Mișa,
Ministerul Finanțelor Publice (tbc), Florin Colceag, prof. dr. matematician, Antrenor de genii, Alexandru
Mironov, prof. senior, editor Revista Ştiinţă şi tehnică, Adrian Curaj, prof. dr. Șeful Catedrei UNESCO pentru
Politici în Știință și Inovare, SNSPA, fost ministru al educației, cercetării și inovării, Reprezentantul Academiei
Române (tbc), Valeriu Tabără, Vicepreședintele Academiei de Științe Agricole și Silvice, Valentin Lazea,
economist șef BNR – Banca Națională a României, Mirela Iovu, Vicepreședinte CEC Bank, Cristian Pârvan,
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Președinte PIAROM – Patronatul Investitorilor Autohtoni Români, Bogdan HOSSU, Președinte CNS “Cartel
ALFA”, Florin Jianu, Președinte CNIPMMR – Consiliul Național al Patronatului Intreprinderilor Mici și
Mijlocii din România, Vasile Iuga, membru al Comisiei Prezidențiale pentru Proiectul de țară România
Competitivă, Dumitru Costin, Președinte BNS – Blocului Național Sindical (tbc), Varujan Pambuccian,
deputat în Parlamentul României, Ion Sandu, prof. dr. chimist Universitatea Alexandru Ion Cuza, Iași,
Președinte FIR – Forumul Inventatorilor Români, Iulian Horneţ, inventator, Gheorghe Bordeianu, ing.
inventator, Frâncu Bogdan, ing. inventator, Ioan Viorel Raţi, prof. dr. inventator, Marcel Ionescu, ing. chimist
inventator, Ioan Dumitrache, Membru corespondent al Academiei Române, Eugen Pavel, inventator,
Academia Oamenilor de Știință, Alexandru Stănilă, conf. dr. ing. inventator, Vicepreședinte FIR – Forumul
Inventatorilor Români, Ionel Popa, dr. ing., Președintele Societății Știintifice, dir. ICPE – Institutul de
Cercetări Electrotehnice, Mircea Ignat, dr. ing, Centrului de Excelență pentru Initierea Tinerilor în Cercetarea
Științifică din cadrul Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, Florin
Munteanu, dr. ing. Centrul de Studii Complexe, Robert Cazanciuc, fost ministru al justiției, promotor al unor
noi reglementări în domeniul inovației, Dragoș Pâslaru, Partener Antreprenoriat & Inovare, Civitta Romania,
Alberto Simion, Director Comercial SIVECO, Magda Bei, Fondatoarea Graphtech, Andreea Paul, președintele
INACO.
Agenda este în curs de actualizare și completare în funcție de confirmările primite și de solicitările
inventatorilor
aici: http://inaco.ro/romania-inventiva-romania-competitiva-dezbatere-publica-lansata-deinaco-si-fir-la-ase/
Accesul la eveniment este gratuit, iar confirmările se pot face pe mail la
adresele: office@inaco.rosau andreea.paul@inaco.ro, respectiv la telefon: 0722.637.140.
SURSA: CALEA EUROPEANĂ - http://www.caleaeuropeana.ro/romania-inventiva-romaniacompetitiva-dezbatere-publica-lansata-de-inaco-si-fir-la-ase-14-noiembrie/

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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