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pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)”, CNFIS-FDI-2021-0378
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Dragi boboci,
 
 Vă felicit, cu drag, cu ocazia noii etape din viața voastră, aceea de studenți la 
Academia de Studii Economice din București!
  V-ați alăturat, astfel, celor peste 22000 de colegi, studenți la cea mai bună 
universitate de profil economic și de administrație publică din România, dintre care peste 
5000 sunteți nou veniți în acest an. Vă doresc să vă acomodați cât mai repede cu statutul 
de student, cu ceea ce el oferă și aduce frumos, inedit, cu provocările sale, dar și cu ceea 
ce el implică. Primul lucru este acela, că el înseamnă posibilitatea de a deveni oameni de 
succes, cu o carieră profesională conectată la dinamica societății și cu satisfacții 
profesionale și financiare pe măsură. Este nevoie, pentru aceasta, să vă dedicați mult timp 
studiului,studiului, să păstrați un ritm constant al învățării și să profitați de tot ce oferă universitatea 
noastră pentru devenirea unui bun profesionist, cum fiecare dorește sa ajungă.

 Vă doresc să vă integrați cât mai repede în familia frumoasă a studenților la ASE, să 
vă înscrieți în organizațiile studențești, să vă includeți în activități de voluntariat, de 
întrajutorare, în orice vă dezvoltă și formează ca oameni frumoși, cu grijă și preocupare 
pentru ca societatea, lumea în ansamblu să se bazeze pe valori normale, pe iubirea și 
grija față de cel de lângă tine și pe respectul față de oameni.

 Dragi boboci, bucurați-vă din plin de tinerețea voastră, de frumusețea acestei 
perioade noi din viața voastră, împrieteniți-vă între voi, ajutați-vă la nevoie, simțiți-vă bine 
împreună. Prieteniile începute în studenție pot fi cele mai trainice de-a lungul vieții. 
  Îmi pare rău, că situația epidemiologică afectează startul vieții voastre de studenți, că 
nu putem să vă primim așa cum am fi vrut, în săli și amfiteatre la toate activitățile de curs 
și seminar, și vă asigur că încercăm să vă oferim tot ce este cu putință în universitate, dar 
în limitele în care sănătatea voastră, a celor dragi și a noastră să nu fie pusă în pericol. 
Aveți grijă de sănătatea voastră și respectați regulile impuse în universitate, spațiile sale 
de învățământ și cazare, dar și în viața cotidiană.
 
  Succes în toate, dragii noștri boboci! Bine ați venit la ASE! 
 

Rector, 
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor 

MESAJUL RECTORULUI
CUVÂNT INTRODUCTIV



 Pornind de la cuvintele unui erudit care spunea că Educația „nu înseamnă să defrișezi 
jungla, ci să irigi deșertul”, sunt onorat ca în calitate de Președinte al Senatului Universitar al 
Academiei de Studii Economice din București, să adresez un cuvânt de bun venit în noul an 
universitar atât studenților care vor păși pentru prima dată în spațiile noastre academice (fizice și 
virtuale), cât și celor care sunt deja integrați în comunitatea noastră universitară. 
  Vă asigur că la nivelul celui mai înalt for de decizie deliberativă al universității noastre, se fac 
eforturi pentru a se da viață ideii conform căreia „educația nu schimbă lumea, ci oamenii care 
urmează să schimbe lumea”. Senatul Academiei de Studii Economice este gestionarul 
autonomiei universitare și garantul valorilor fundamentale ale instituției noastre, cele mai 
prețioase fiind: profesionalismul, responsabilitatea, integritatea, dedicarea, loialitatea, 
încrederea. Împreună cu conducerea executivă a universității noastre și sprijinindu-ne pe efortul 
cotidian al tuturor membrilor comunității universitare, ne străduim să dăm consistență celor două 
valorivalori referențiale ale Procesului Bologna și anume compatibilizarea cu cele mai prestigioase 
universități europene și creșterea competitivității ofertei noastre educaționale.

 Pentru noi cadrele didactice, zilele pe care le putem considera reușite sunt cele care încep 
cu zâmbetele dumneavoastră, ale studenților. Mă plasez pe poziția de mesager al membrilor 
cadre didactice ai Senatului Universitar, asigurându-vă că așteptăm fiecare început de an 
universitar pentru a recâștiga accesul la factorul care determină zilele reușite. Succesul se va 
plasa de partea celor care vor înțelege contextul mai dificil în care debutează acest an universitar, 
vor acționa dedicat pentru depășirea obstacolelor, vor gândi pozitiv și vor acționa creativ, vor fi 
optimiști și încrezători că vor veni și vremuri mai bune. Ca membri ai valoroasei și unitei noastre 
comunitățicomunități universitare, putem face împreună ceea ce se recomandă pentru a avea o viață 
academică mai frumoasă, mai împlinită și mult mai provocatoare. 
 Aceasta se poate întâmpla doar dacă vom promova valorile parteneriatului structurat, fie 
acesta formalizat direct sau la distanță. Exprim convingerea că pe parcursul activităților 
curriculare, dar și al celor extracurriculare, veți înțelege că totul este posibil doar în măsura în care 
credeți că este posibil și acționați zilnic în direcția clădirii propriilor planuri individuale de 
dezvoltare a carierei de economist pentru care ați optat.
 În numele membrilor Senatului ASE, vă urez să aveți la catedră dascăli care își înțeleg corect 
rolul de facilitatori, care sunt dispuși să vă ajute să înțelegeți tainele materiilor pe care le predau 
și care se străduiesc să vă insufle apetitul pentru cunoașterea avansată, curiozitatea de a înțelege 
de ce se întâmplă așa fenomenele și procesele economice, și care să demonstreze că meseria 
de dascăl universitar a fost îmbrățișată din pasiune și dăruire.
 Fie ca succesul și norocul să vă însoțească în această cale spre cunoaștere, să aveți o viață 
veselă, prieteni adevărați, dragoste și recompense pe măsura eforturilor depuse.

Vivat, cVivat, crescat, floreat!
Prof. Univ. Dr. Dumitru MIRON

MESAJUL PREȘEDINTELUI SENATULUI UNIVERSITAR
CUVÂNT INTRODUCTIV



MESAJUL PREȘEDINTELUI SENATULUI STUDENȚILOR
CUVÂNT INTRODUCTIV

Dragi boboci,
 
 Doresc să vă urez un an nou universitar plin de succes și să vă felicit pentru alegerea 
facută, anume de a fi parte din comunitatea Academiei de Studii Economice din București 
– cea mai performantă universitate economică și de administrație publică din Europa de 
Sud-Est. 

  Sfatul meu colegial este de a nu renunța niciodată la aspirațiile și visurile voastre și de 
a încerca mai mult atunci când eșuați. Stabiliți-vă obiectivele și munciți pentru acestea. 
Primiți cu brațele deschise oportunitățile care se vor ivi și rămâneți entuziaști la noile 
provocări. Pregătirea, eforturile, munca și determinarea voastră decid succesul - nimic 
altceva. 

  Implicați-vă activ și cereți cu încredere ajutorul studenților reprezentanți (șefi de 
grupă, șefi de serie, membrii în Consiliul Facultății, membrii în Senatul Studenților, 
respectiv în Senatul Universitar), dar și a voluntarilor Uniunii Studenților Academiei de 
Studii Economice din București care vă sunt aproape. Vă asigur de tot sprijinul din partea 
acestora!

  ASE este locul unde educația are în centrul său studentul, iar calitatea este principiul 
de bază. Astfel, pregătirea academică a ficărui student este de necontestat, iar în timp veți 
fi mândri de alegerea facută.   

  Fiecare schimbare are și avantaje. Chiar dacă este un an diferit pentru toți dintre noi, 
lăsați-l să fie interesant, să aducă noi cunoștințe și descoperiri, precum și noi provocări. 
Haideți să primim deschis această oportunitate de a învăța „altfel” și să luăm tot ce-i mai 
bun din ea. Abordați creativ și responsabil educația pentru a vă atinge obiectivele 
academice și personale. 

 
Cu drag,

Ina NimerencoIna Nimerenco



Dragi studenți, 

 Sunt încântat să vă urez bun venit la Academia de Studii Economice din București, 
universitatea noastră renumită pentru excelența în predare și cercetare în domeniul 
economic.

  Valorile pe care este construită universitatea sunt exact valorile esențiale ce trebuie 
îmbrățișate pentru a vă pregăti de viitor. Ele privesc spiritul de inițiativă, devotamentul, 
pasiunea, înclinația spre studiu, alături de o viață studențească activă, care să contribuie 
la dezvoltarea potențialului cu care ați fost înzestrați. Prin participarea la evenimentele 
organizate în universitate (conferințe, workshop-uri, prezentări de companii) aveți șansa 
de a vă transforma studenția într-o călătorie de neuitat.

  Vă rog să conștientizați că suntem răspunzători de direcția în care va evolua țara 
noastră, că putem produce schimbări și să ne aducem astfel aportul la îmbunătățirea 
comunității, prin implicarea în proiecte care să vă împlinească, prin oferirea ajutorului fără 
a aștepta vreo recompensă, printr-o gândire critică și ducerea la capăt a ceea ce vă 
propuneți!
CândCând aveți nevoie de ajutor sau întâmpinați dificultăți în universitatea noastră, vă invit să 
vă adresați cu încredere, atât mie (la biroul 0218 din clădirea „I.N.Angelescu” sau online la 
www.consilierstudenti.ase.ro), cât și colegilor voștri reprezentanți în Consiliile facultăților, 
Senatul universitar sau în Consiliul de Administrație.

 Vă felicit pentru alegerea făcută și vă urez mult succes în noul an universitar, precum 
și multe realizări în traseul profesional!

 
Cu drag,Cu drag,

Lect. univ. dr. Ioan – Radu PETRARIU

MESAJUL CONSILIERULUI RECTORULUI
PE PROBLEME STUDENȚEȘTI

CUVÂNT INTRODUCTIV



ALĂTURĂ-TE GRUPURILOR
STUDENȚEȘTI!

SUNT ORGANIZATE O MULȚIME DE EVENIMENTE
CULTURALE ȘI PETRECERI ÎN FIECARE AN. NU RATA NICIO
OPORTUNITATE! DA JOIN GRUPURILOR STUDENȚEȘTI ȘI
DISTREAZĂ-TE ÎMPREUNĂ CU PRIETENII.

EȘTI LA CURENT CU 
TOATE EVENIMENTELE

ÎN GRUPURILE STUDENȚEȘTI SUNT ȘI REPREZENTANȚI
DIN DIFERITE ASOCIAȚII. POȚI GĂSI INFORMAȚII DESPRE
MOBILITĂȚI ERASMUS ȘI ALTE OPORTUNITĂȚI.

OPORTUNITĂȚI DE
VOLUNTARIAT

DACĂ ÎNTÂMPINI PROBLEME ÎN TIMPUL ANULUI
UNIVERSITAR PE GRUPURILE STUDENȚEȘTI O SĂ
GĂSEȘTI MEREU UN REPREZENTANT GATA SĂ TE AJUTE.

DISCUȚI CU STUDENȚII
REPREZENTANȚI

TOATE INFORMAȚIILE IMPORTANTE DIN CADRUL
UNIVERSITĂȚII SUNT POSTATE PE GRUPURILE
STUDENȚEȘTI. ASTFEL, NU O SĂ RĂMÂI NICIODATĂ ÎN
URMĂ.

EȘTI PERMANENT
INFORMAT

ÎȚI CUNOȘTI COLEGII DIN ANII MARI ȘI POȚI SOLICITA
AJUTOR DIN PARTEA ACESTORA SAU SFATURI.

ÎȚI CUNOȘTI COLEGII

CA STUDENT AI O MULȚIME DE DREPTURI ȘI FACILITĂȚI.
INTRĂ ÎN GRUPURILE STUDENȚEȘTI PENTRU A AFLA
CARE SUNT ACESTEA!

TE INFORMEZI DESPRE
DREPTURILE TALE

JOIN STUD-URI:

AMP: STUD ASE FAMP 2021-2024
BT: STUD ASE BT 2021-2024
CIG: STUD ASE CIG 2021-2024
CSIE: STUD ASE CSIE 2021-2024
DREPT: STUD ASE DREPT 2021-2025
EAM: STUD ASE EAM 2021-2024
ETA: STUD ASE ETA 2021- 2024
FABBV: STUD ASE FABBV 2021-2024
FABIZ: STUD ASE FABIZ 2021-2024
MAN: STUD ASE MAN 2021-2024
MRK: STUD ASE MRK 2021-2024
REI: STUD ASE REI 2021-2024

INSTA FACULTĂȚI:
 

AMP: FAMP_ASE_BUCURESTI
BT: BUSINESS_TURISM

CIG: CIG.ASE
CSIE: CSIEASE

DREPT: DREPTASE
EAM: EAM.ASE

ETA: ECONOMIE.ASE
FABBV: FABBV.ASE

FABIZ: INSTAFABIZ 
MRK: MK.ASE.RO 

REI: INSTA_REI.ASE
 
 

https://www.facebook.com/groups/563069151770738/
https://www.facebook.com/groups/238938171236275/
https://www.facebook.com/groups/856528751657058/
https://www.facebook.com/groups/624839078920475/
https://www.facebook.com/groups/281660230402047/
https://www.facebook.com/groups/851459069136483/
https://www.facebook.com/groups/2075807125904648/
https://www.facebook.com/groups/361437708823975/
https://www.facebook.com/groups/377303500480772/
https://www.facebook.com/groups/180565087388627/
https://www.facebook.com/groups/256943195876427/
https://www.facebook.com/groups/162549309276770/


 Academia de Studii Economice din București este o instituție publică de învățământ 
superior din București, fiind cea mai importantă instituție de învățământ superior cu profil 
economic din România.
  Academia de Studii Economice din București a luat ființă în baza unei legi care a fost 
promulgată de Regele Carol I prin Decretul Regal nr. 2978, pe data de 6 aprilie 1913, 
publicat în Monitorul Oficial al României din 13 aprilie 1913, sub denumirea de „Academia 
de Înalte Studii Comerciale și Industriale”. Actuala denumire datează din anul 1967, de-a 
lungul anilor instituția pregătind zeci de generații de economiști și lideri, contribuind la 
afirmarea și dezvoltarea învățământului, științei și culturii economice din România.

  Din anul 1913 și până în 1926, universitatea numită în acele timpuri drept Academia 
de Înalte Studii Comerciale și Industriale din București a funcționat într-un spațiu închiriat 
de pe Calea Victoriei, iar actuala locaţie a Academiei de Studii Economice este situată în 
Piața Romană.
  Primul corp a fost construit între anii 1924-1926, în Piața Lascăr Catargiu, astăzi Piața 
Romană, iar între anii 1932-1933 a fost realizată celebra frescă a Ceciliei Cuțescu-Storck, 
„Istoria comerțului românesc” în Aula Magna a Palatului. În anul 1935 a fost inaugurată 
„Clădirea Bibliotecii”, cel de-al doilea corp în continuarea primului, iar în 1940 a fost dată 
în folosință „Clădirea Muzeului Comercial și Biroului Comercial”, al treilea corp.

  Academia de Studii Economice din București este atașată tradiției gândirii libere, 
libertății academice, recunoașterii drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și 
principiului supremației legii.
 În prezent, în Academia de Studii Economice din București funcționează 13 facultăți. 
Academia de Studii Economice din București oferă programe de studii academice 
universitare, departamente de cercetare, de studii postuniversitare și de perfecționare 
didactică.
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 Academia de Studii Economice din București este o instituție publică de învățământ 
superior din București, fiind cea mai importantă instituție de învățământ superior cu profil 
economic din România.
 

ISTORIA ASE „

„



FACULTĂȚIdin cadrul ASE
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https://fabiz.ase.ro/

https://csie.ase.ro/https://bt.ase.ro/ https://cig.ase.ro/

https://economie.ase.ro/https://eam.ase.ro/https://drept.ase.ro/

https://fabbv.ase.ro/ http://management.ase.ro/ https://mk.ase.ro/

https://rei.ase.ro/

https://www.bbs.ase.ro/ https://famp.ase.ro/



RECTORUL UNIVERSITĂȚII
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR
Tel. 021 319.19.19 – int. 132/133
E-mail: rectorat@ase.ro
Audiențe: marți 14.00-16.00, sala 003

PREȘEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR
Prof. uniProf. univ. dr. Dumitru MIRON
Tel. 021 319.19.00 – int. 283
E-mail: dumitru.miron@rei.ase.ro
Audiențe: sala 0106

PRORECTOR – ACTIVITĂȚI DIDACTICE
Prof. univ. dr. Roxana SÂRBU
Tel. 021 319.20.23
TTel. 021 319.19.00/021 319.19.01 – int. 204
E-mail: sarbu.roxana@ase.ro
Audiențe: joi 13.00-15.00, sala 0103

PRORECTOR – CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, 
DEZVOLTARE ȘI INOVARE
Prof. univ. dr. Alina Mihaela DIMA
Tel. 021 319.20.24 – int. 474
E-mail: alina.dima@fabiz.ase.roE-mail: alina.dima@fabiz.ase.ro
Audiențe: marți 13.00-15.00

PRORECTOR – MANAGEMENTUL 
ECONOMICO-FINANCIAR
Prof. univ. dr. Răzvan Cătălin DOBREA
Tel. 021 319.19.00 – int. 410
E-mail: răzvan.dobrea@man.ase.ro
Audiențe: marți 12.00-14.00, sala 0105Audiențe: marți 12.00-14.00, sala 0105

PRORECTOR – RELAȚII INTERNAȚIONALE
Prof. univ. dr. Constantin Marius PROFIROIU
Tel. 021 319.19.00 / 021 319.19.01 – int. 404
E-mail: marius.profiroiu@amp.ase.ro
Audiențe: luni 12.00-13.30, sala 0103

PRORECTOR – RELAȚII CU MEDIUL PRORECTOR – RELAȚII CU MEDIUL 
ECONOMICO-SOCIAL ȘI VIAȚA 
STUDENȚEASCĂ
Prof. univ. dr. Dorel PARASCHIV
Tel. 021 319.19.00/021 319.19.01 – int. 526
E-mail: dorel.paraschiv@ase.ro
Audiențe: luni 10.30-12.30, sala 0102

PRORECTOR – DEZVOLTAREA 
INFRASTRUCTURII INFORMAȚIONALE ȘI 
LOGISTICĂ
Prof. univ. dr. Ion SMEUREANU
Tel. 021 319.19.00/021 319.19.01 – int. 487
E-mail: smeurean@ase.ro
Audiențe: luni 10.30-12.30, sala 0102

PRORECTOR - MANAGEMENTUL PRORECTOR - MANAGEMENTUL 
RESURSELOR UMANE SI FONDURILOR 
EUROPENE
Conf. univ. dr. Dan Gabriel DUMITRESCU
Tel. 021 319.20.24 –  int: 308
E-mail: dan.dumitrescu@rei.ase.ro 
Audiențe: marți 14.00-16.00

DIRECTOR CSUDDIRECTOR CSUD
Prof. univ. dr. Mirela ACELEANU
Tel. 319 19 00 / int. 603
E-mail: mirela.aceleanu@economie.ase.ro
Audiențe: marți 14.00-16.00, sala 8104

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV
Florin DOBRE
TTel. 021 319.19.00 / 021 319.19.01 – int. 272
E-mail: florin.dobre@cig.ase.ro
Audiențe: marți 12.00-14.00

CONSILIERUL RECTORULUI 
RESPONSABIL CU ACTIVITĂȚILE 
STUDENȚEȘTI
Lect. univ. dr. Ioan – Radu PETRARIU
TTel. 021 319 19 00, int. 301
E-mail: radu.petrariu@rei.ase.ro
Audiențe: sala 0218

PREȘEDINTELE SENATULUI 
STUDENȚILOR ASE ȘI REPREZENTANTUL 
STUDENȚILOR ÎN CONSILIUL DE 
ADMINISTRAȚIE ASE
Ina NIMERENCOIna NIMERENCO
Tel. 0761055515
E-mail: ina.nimerenco@stud.ase.ro
Audiențe: joi 15.00-17.00, Imobil Frumoasei, 
sala 25

CONDUCERE
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ADMINISTRAREA AFACERILOR CU 
PREDARE ÎN LIMBI STRĂINE
Conf. univ. dr. Tănase STAMULE
Tel. 0372715510
E-mail: tanase.stamule@fabiz.ase.ro

ADMINISTRAȚIE ȘI 
MANAGEMENT PUBLIC
Prof. uniProf. univ. dr. Elvira NICĂ
Tel. 021 335.46.35
E-mail: elvira.nica@ase.ro 

BUSINESS ȘI TURISM
Prof. univ. dr. Gabriela ȚIGU
Tel. 021 319.19.96
E-mail: gabriela.tigu@com.ase.ro

BUCHAREST BUSINESS SCHOOLBUCHAREST BUSINESS SCHOOL
Conf. univ. dr. Vasile Alecsandru STRAT
Tel. +40722161327
E-mail: vasile.strat@bbs.ase.ro

CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI 
INFORMATICĂ ECONOMICĂ
Prof. univ. dr. Marian DÂRDALĂ
TTel. 021 319.19.09
E-mail: dardala@ase.ro 

CONTABILITATE ȘI INFROMATICĂ 
DE GESTIUNE
Prof. univ. dr. Liliana FELEAGĂ
Tel. 021 319.19.89, int.116
E-mail: liliana.feleaga@cig.ase.ro 

DREPTDREPT
Lect. univ. dr. Ovidiu Ioan DUMITRU
Tel. 021 319.19.00, int. 392
E-mail: ovidiu.dumitru@drept.ase.ro 

ECONOMIA AGROALIMENTARĂ 
ȘI A MEDIULUI
Prof. univ. dr. Mirela STOIAN
Tel. 021 319.19.00, int. 566
E-mail: mirela.stoian@eam.ase.ro

ECONOMIE TEORETICĂ ȘI APLICATĂ
Prof. uniProf. univ. dr. Grigore PIROȘCĂ
Tel. 021 319.19.00, int. 361
E-mail: grigore.pirosca14@gmail.com 

FINAȚE, ASIGURĂRI, BĂNCI ȘI 
BURSE DE VALORI
Conf. univ. dr. Ionela COSTICĂ
Tel. +4 021 311.97.90
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MANAGEMENT
Prof. univ. dr. Ion POPA
Tel. 021 310.10.82
E-mail: ion.popa@man.ase.ro 

MARKETING
Prof. univ. dr. Călin Petrică VEGHEȘ
TTel. 021 319.19.80
E-mail: calin.veghes@mk.ase.ro 

RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE
Prof. univ. dr. Gheorghe HURDUZEU
Tel. 021 319.19.90 - int. 171
E-mail: gheorghe.hurduzeu@rei.ase.ro 
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CLĂDIRILE ASE

0. CLĂDIREA ION ANGELESCU SAU 
„BASTILIEI”
Strada Căderea Bastiliei, nr. 2-10
Aici se află următoarele săli notabile pentru 
colectivitatea studențească:
 AULA MAGNA – parter | AMFITEATRUL I – parter
AMFITEAMFITEATRUL II – etajul 2 | AMFITEATRUL III – 
etajul 4
Sala de lectură „Victor Slăvescu” (0118) – etajul 1
Sala de lectură „Paul Bran” (0219) – etajul 2

1. CLĂDIREA MIHAI EMINESCU SAU 
„COMERȚ”  
Clădirea este aflată la acest moment în renovare.
BulevaBulevardul Dacia, nr. 41

2. CLĂDIREA VIRGIL MADGEARU SAU 
„CIBERNETICĂ”
Calea Dorobanți, nr. 15-17
Aici se găsește sala de lectură CSIE la sala 2717.

3. CLĂDIREA PAUL BRAN SAU „MOXA”
Strada Mihail Moxa, nr. 5-7
Aici își desfășoară activitatea Departamentul pentru  Aici își desfășoară activitatea Departamentul pentru  
Pregătirea Personalului Didactic. Tot aici, la doi pași 
veți găsi Cantina Moxa, special amenajată 
studenților, având prețuri avantajoase și o calitate 
asigurată a felurilor de mâncare disponibile.

4. CLĂDIREA VICTOR SLĂVESCU
Calea Griviței, nr. 2-2A
Aici veți găsi sala de lectură FABIZ.

5. CLĂDIREA STANISLAV CIHOSCHI
Strada Stanislav Cihoschi, nr. 5
În această locație este instalată cantina de tip În această locație este instalată cantina de tip 
restaurant „Cihoschi”, și își desfășoară activitatea 
diverse departamente administrative. Tot aici se 
țineau înainte de pandemie, cele mai multe dintre 
cursurile de limbi străine.

6. SALA DE SPORT
Strada Stanislav Cihoschi, nr. 5

7. CLĂDIREA OCCIDENTULUI7. CLĂDIREA OCCIDENTULUI
Strada Occidentului, nr.7

8. CLĂDIREA IONESCU DUMITRU
Strada Tache Ionescu, nr. 11
Aici își desfășoară activitatea Școala Aici își desfășoară activitatea Școala 
Postuniversitară de Formare și Dezvoltare 
Profesională Continuă și Institutul de Studii 
Doctorale.

Sălile Academiei de Studii Economice din 
București sunt codificate cu patru cifre, după 
modelul XYZZ, unde:

X reprezintă corpul de clădire (numerotat de 
la 0 la 9) 
Y reprezintă etajul
ZZ reprezintă numărul sălii

0 2 2 7
Clădirea Căderea Bastiliei, 

etajul 2, sala 27

EXEMPLU
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CLĂDIRILE ASE

Metrou Piața Romană – Magistrala 2
 

ASE (în zonă cu clădirea 2): 131,301,33. Artera Calea Dorobanți

MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN 
APROPRIEREA FACULTĂȚILOR

– Piața Romană: 133. Artera Piața Romană 
– Piața Romană: 79, 86, 300, 361. Artera Piața Romană 
– Piața Romană: 126, 168, 226, 368. Artera Bulevardul Magheru 
– Piața Romană: 300, 381, 517, 519, 783. Artera Bulevardul Magheru 
– Piața Romană: 381, 517, 519, 783, 784. Artera Bulevardul Magheru 
– Piața Romană: 131, 301, 331. Artera Bulevardul Magheru 
– Piața Romană: – Piața Romană: 79, 86. Artera Bulevardul Lascăr Catargiu 
 
– Calea Victoriei: 133, 517. Artera Bulevardul Dacia 
– Calea Victoriei: 133, 168, 226, 517. Artera Bulevardul Dacia 
– Calea Victoriei: 79, 86. Artera Strada General Gheorghe Manu 
– Sfinții Voievozi: 65, 97. Artera Strada Occidentului

HARTA CLĂDIRILOR
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STUDENT ÎN ASE 15

OPORTUNITĂȚI
DE CAZARECaminele ASE

Traiul în București nu a fost niciodată mai simplu! 
Academia de Studii Economice din București oferă studenților săi cele mai bune condiții în 
cele 6 campusuri: Complex Moxa, Complex Belvedere Nou, Tei C1, Complex Belvedere 
Vechi, Complex Agronomie, Căminul Vitan.

MOXA D (GRADUL I DE CONFORT)

 Vrei să ai liniște pentru a te putea pregăti 
pentru examene, să ai aproape o cantină cu 
mâncare bună și să ajungi rapid la facultate 
având parte și de o plimbare pe jos? Atunci 
Complexul Moxa este alegerea ideală.

  Complexul Moxa are în componență mai 
multe cămine, dintre care Moxa D este dedicat 
studenților. Este încadrat la gradul I de confort, 
iar în aceeași curte vei găsi Cantina Moxa, 
Cabinetul Medical și Cabinetul Stomatologic. De 
aici și până în Piața Romană faci 12 minute de 
mers pe jos.

  Căminul este unul mixt, se numără printre 
cele mai noi cămine ale ASE-ului, camere destul 
de spațioase, iar pentru că se clasează între 
căminele cu gradul I de confort are baie în fiecare 
cameră. În camerele din Complexul Moxa sunt 
cazați câte 3 studenți.
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OPORTUNITĂȚI
DE CAZARECaminele ASE

BELVEDERE NOU A6, A7, A8 
(GRADUL I DE CONFORT)

  Ești o persoană dornică de distracție, dorești 
să-ți faci prieteni pe viață, vrei să vezi cum este 
să ai viața unui student din filmele americane cu 
adolescenți? Atunci Complexul Belvedere Nou 
este alegerea ideală.

  Complexul Belvedere Nou are în 
componență 3 cămine (A6, A7, A8) încadrate la 
gradul I de confort. Acestea dispun de săli de 
fitness, dar și de o spălătorie de haine. Sunt 
situate în apropiere de Regie, la 15 minute de la 
stația de metrou Crângași.

  Căminele sunt mixte, sunt cele mai noi 
cămine ale ASE-ului, au cele mai spațioase 
camere, iar, pentru că se clasează între căminele 
cu gradul I de confort are baie în fiecare cameră, 
care este împărțită în două compartimente.

 În Complexul Belvedere Nou numărul de 
locuri din cameră este de 4.
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OPORTUNITĂȚI
DE CAZARECaminele ASE

TEI C1 (GRADUL I DE CONFORT)

 Dacă ești un iubitor de natură, ești fascinat 
de plimbările prin parc și vrei să îți petreci primul 
an din studenție într-un loc linisțit, atunci căminul 
Tei este perfect pentru tine.

  Aflat foarte aproape de Lacul Tei, căminul Tei 
C1 oferă studenților Academiei de Studii 
Economice din București condiții decente de trai, 
fiecare cameră având baie proprie. Căminul 
dispune și de săli de lectură și oficii.

  Situat în zona Ștefan cel Mare, căminul este 
amplasat într-o zonă liniștită, în campusul 
Universității Tehnice de Construcții București 
(UTCB). Camerele beneficiază de baie în 
cameră, hol, precum și un balcon pe fiecare etaj. 
 
CantinaCantina UTCB este situată foarte aproape, 
având prețuri accesibile. În TEI C1, numărul de 
studenți care pot fi cazați într-o cameră este de 4.
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STUDENT ÎN ASE 18

OPORTUNITĂȚI
DE CAZARECaminele ASE

BELVEDERE VECHI A1, A2, A3, A4 
(GRADUL AL II-LEA DE CONFORT)

 Dacă nu ai media destul de mare pentru a 
intra în căminele din Complexul Belvedere Nou, 
dar ești o persoană dornică de distracție, dorești 
să-ți faci prieteni pe viață, atunci Complexul 
Belvedere Vechi ar putea fi alegerea potrivită.

  Nu departe de Complexul Belvedere Nou, se 
găsește Complexul Belvedere Vechi, format din 
căminele A1, A2, A3 și A4. În vreme ce A4 este 
cămin de băieți, A1, A2 și A3 sunt cămine de fete.
CămineleCăminele sunt proaspăt renovate, însă baia este 
comună, pe fiecare etaj. Complexul dispune, de 
asemenea, de o curte interioară unde se găsește 
și un foișor amenajat pentru grătar.

  În apropierea căminului se găsesc 3 stații de 
metrou, după cum urmează: Crângași la 
aproximativ 10 minute, Grozăvești la 13-15 
minute și Basarab la 15-17 minute. 
 Alte facilități aflate în proximitatea 
complexului sunt: teren de tenis, supermarketuri, 
cantină, spălătorie, dar și bancomate.

ÎnÎn Complexul Belvedere Vechi, numărul de locuri 
din cameră este de 2.
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OPORTUNITĂȚI
DE CAZARECaminele ASE

AGRONOMIE C1, C2 (GRADUL AL II-LEA 
DE CONFORT)

 Dorești să ai o viață de student activă, dar și 
să ai parte de momente de liniște în sesiune 
atunci căminul potrivit pentru dorințele tale se 
găsește în complexul Agronomie.

  Căminele C1 și C2 din Complexul 
Agronomie sunt destinate studenților ASE. 
Acestea dispun de săli de lectură, oficii, dar și o 
sală de sport, iar camerele au câte 3 locuri. 
Căminul C1 este de fete, iar C2 de băieți.

  De asemenea, este foarte aproape de parcul 
Herăstrău și are în apropiere un bancomat, 
supermarketuri și cantină. Baia este comună pe 
etaj, camerele sunt mobilate și spațioase, iar 
impresia generală este de cea a unui cămin 
potrivit pentru inițierea treptată în viața de 
student.

  În căminele C1 și C2, în cameră pot fi cazați 
câte 3 studenți.
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OPORTUNITĂȚI
DE CAZARECaminele ASE

VITAN (GRADUL AL II-LEA DE 
CONFORT)

  Dacă dorești să te împrietenești 
cu studenții străini, să creezi legături 
interculturale și să ai parte de o viață 
de cămin multiculturală atunci 
căminul potrivit pentru tine este 
căminul Vitan. 

  Aflat pe Strada Energeticienilor, 
căminul Vitan găzduiește studenții 
străini ai Academiei de Studii 
Economice din București din afara 
Uniunii Europene. Fiecare cameră 
dispune de 2 locuri.
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OPORTUNITĂȚI
DE CAZARECaminele ASE

PLATA REGIEI DE CĂMIN

 Regia sau taxa de cămin reprezintă plata lunară pentru cazare într-unul din 
căminele ASE-ului. Afișarea se face lunar, iar neplata acesteia poate duce la 
blocarea paginii personale și chiar pierderea locului de cămin. 
 Pentru mai multe informații poți accesa www.social.ase.ro

 Serviciul Cazare Studenți este un compartiment administrativ la nivelul ASE 
București și este compus din studenți. Acesta asigură logistica întregului proces de 
cazare şi se ocupă de gestionarea cazurilor medicale şi sociale, a cererilor 
studenţilor Erasmus, a studenţilor străini şi a celor familişti. 
  Serviciul preia atribuţiile Comisiei de Cazare după ce aceasta îşi încheie 
activitatea şi are rolul de a soluţiona problemele legate de cazarea studenţilor în 
cămine pe durata întregului an universitar.

Str. Frumoasă, nr. 31, sala 13, parter
Luni-Vineri: 10.00 - 14.00 și 15.00 - 19.00 
Telefon: +40 728 881 152
E-mail: contact@cazare.ase.ro 
Site: www.cazare.ase.ro
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CALENDAR
CAZARE2021-2022
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CALENDAR
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Connect with us 
on social media:

On my graduation day from the 
Faculty of Foreign Languages 
at the University of Bucharest I 
heard a very inspiring speech from 
an Accenture employee which 
motivated me to apply to my first 
job there, for a Human Resources 
role. That was 11 years ago, today I 
am Finance & Accounting Manager.

From day one I entered a dynamic 
and fast changing environment 
which led me to further develop my 
languages skills and gain practical 
experience in areas like HR, IT 
and now Finance. I found myself 
surrounded by true professionals 
who have helped me advance my 
career journey. 

Time to write your own 
professional journey. Come meet 
the amazing people, be part of 
numerous projects and enjoy the 
endless opportunites in Accenture. 
Come work at the heart of change!

Read more about Accenture and 
apply here.

Meet 

Flori

https://www.facebook.com/accentureromania/
https://www.linkedin.com/company/accentureromania/?originalSubdomain=ro
https://www.youtube.com/channel/UC3uLmCHhrj33uE5CmWKAeNA




CONTUL IDMsi pagina personala),

STUDENT ÎN ASE

 Ca student al ASE, ai acces la pagina personală care include datele tale personale, 
programele de studii și carnetul electronic. În plus, universitatea îți oferă și o platformă 
numită Online ASE (www.online.ase.ro) unde vei găsi toate disciplinele pe care le studiezi, 
precum și materialele încărcate de cadrele didactice. Tot prin intermediul ei poți susține 
teste sau chiar examene.

Contul IDM.  Sistemul de Management al Identității Electronice (IDM) permite utilizarea 
unui singur nume de utilizator și a unei singure parole pentru toate resursele puse la 
dispoziția ta de către universitate.
Activarea contului. Contul IDM este deja creat pentru tine. 
Acesta trebuie doar activat parcurgând următorii pași:
1. Intră pe www.selfportal.ase.ro și accesează Formular Studenți
2. Introdu CNP-ul tău în câmpul CNP
3.3. Apasă succesiv următoarele butoane: Deschidere sesiune - Afișare date inițiale – 
Execută comanda pentru a ți se afișa datele inițiale.
4. Accesează www.selfportal.ase.ro cu datele inițiale, setează întrebările de securitate 
apoi schimbă parola.
5. Dacă uiți parola, o poți reseta accesând Ați uitat parola de pe www.selfportal.ase.ro.

  Pagina personală (www.webstudent.ase.ro) permite vizualizarea orarului, datelor 
examenelor, notelor obținute, taxelor etc. Aceasta poate fi blocată dacă nu plătești la timp 
regia de cămin, în cazul în care stai într-unul din campusurile universității. Pentru 
deblocare, achită taxele restante și mergi cu chitanța la Direcția Socială.
  O altă oportunitate oferită de universitatea noastră studenților săi este reprezentată 
de adresa ta instituțională de tipul username@stud.ase.ro. Aceasta este o adresă pe 
platforma Google și este activată în momentul activării paginii tale personale pe website-ul 
www.idm.ase.ro. 

DIRECȚIA SOCIALĂ
Program: 
luni-joi (9:00 - 15:00)
vineri (9:00 - 12:00), Sala 5107
Tel. 021 319 19 00; 021 319 19 01 int. 514
Site: www.social.ase.ro
Deblocare pagină personală: Deblocare pagină personală: 
oana.soana@ase.ro

SERVICIUL REȚELE
Sala 2000X 

Clădirea Virgil Madgearu, subsol
Tel. 0372 715 513

Site: www.net.ase.ro
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BIBLIOTECIsi sali de lectura)),

STUDENT ÎN ASE

 În anii studenției suntem siguri că setea de cunoaștere te va însoți mereu, motiv 
pentru care am considerat că trebuie să afli câteva elemente importante legate de 
bibliotecile universității.
  Biblioteca, cu un număr total de 725 locuri în sălile de lectură (unitatea centrală, filiale 
și campus, dar și filiale departamente), oferă studenților spre consultare publicații 
monografice, periodice, resurse electronice și asigură acces la colecții de carte 
electronică, baze de date științifice de specialitate, al căror conținut corespunde 
intereselor de studiu și cercetare, dar și fișelor de disciplină din programele analitice.
AccesulAccesul în bibliotecă pentru utilizatorii specifici (studenți, masteranzi, doctoranzi) se face 
în baza legitimației de student emise gratuit de ASE. Aceasta este valabilă pe durata unui 
program de studii. Cardul de bibliotecă este obligatoriu pentru servicii de lectură la sală, 
împrumut, prelungire termen restituire, serviciul de referințe bibliografice, acces la baze de 
date, servicii de instruire și asistență etc.

  În condițiile în care studenții doresc să aibă acces la bibliotecă, direcțiile de 
specialitate vor lua măsuri de asigurare a accesului, cu respectarea normelor sanitare în 
incinta acesteia, prin elaborarea unui Ghid de utilizare a bibliotecii, cu respectarea 
condițiilor de prevenire și răspândire a virusului SARS-CoV-2.
 În cadrul proiectului Anelis Plus 2020 utilizatorii bibliotecii beneficiază de acces la 
următoarele baze de date: ScienceDirect Freedom Collection, ProQuest Central, 
Emerald, Thomson ISI, Scopus.
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BIBLIOTECIsi sali de lectura)),

STUDENT ÎN ASE

BAZE DE DATE 

 Biblioteca ASE oferă acces la baze de date științifice cu reviste format full-text sau 
abstract, colecții de carte electronică, precum și acces la platforme de date statistice: Jstor 
Business Collection I & II (publicații periodice), ProQuest Ebrary (ebooks), ScienceDirect 
(ebooks), Emerald (ebooks), SpringerLink (ebooks), Thomson Reuters Eikon și 
Bloomberg (date statistice).
  Ca urmare a semnării contractelor de acces la literatură științifică în cadrul proiectului 
Anelis Plus 2020, accesul este deschis la toate platformele full-text și bazele de date 
bibliografice și bibliometrice abonate de instituția noastră (inclusiv accesul la informația 
integrală disponibilă pe Web of Science — Clarivate Analytics). Detalii cu privire la 
conținutul bazelor de date găsiți pe site-ul bibliotecii, partiția Resurse.
  Alte resurse electronice: Cursuri și manuale ASE; Abstracte teze de doctorat; 
Reviste ASE. Pentru accesarea unor servicii electronice este obligatorie autentificarea în 
sistemul informatic de bibliotecă TinRead la adresa oapc.biblioteca ase.ro/opac. Intră în 
cont (autentificare user și parolă IDM).

BIBLIOTECA ONLINE

  În contextul actual care a marcat anul 2020 și în contniuare afectează anul 2021, 
respectiv pandemia datorată virusului SARS-CoV-2, Direcția Bibliotecă asigură 
continuitatea activităților specifice destinate proceselor de informare, documentare, 
cercetare și studiu individual prin intermediul tehnologiilor suport de informare și 
comunicare, serviciului de acces mobil la resurse electronice, sistemului informatic 
integrat de bibliotecă, precum și alte soluții tehnice.
  Pentru a putea beneficia de tot ceea ce biblioteca oferă în format digital, este necesar 
un cont de acces mobil, care se creează în felul următor:
• Accesezi site-ul: www.e-nformation.ro —> Creează cont
• Introduci datele solicitate.
• Vei primi pe adresa de email un link care trebuie activat.
• Nu te panica dacă nu îl primești, uită-te și în spam.
• Alege instituția, funcția, domeniul de interes și parola.
•• Dacă te-ai înregistrat folosind o adresă de email instituțională, contul va fi activat 
automat. În cazul în care ai folosit o adresă de email personală, contul va fi activat în 
termen de 24 de ore de la completarea și semnarea certificatului de afiliere primit în 
emailul de notificare-înregistrare.
• Trimite certificatul completat la adresa de e-mail: events@e-nformation.ro

Spor la studiu și nu lăsa totul pe ultima sută de metri!
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CANTINELEsi unde putem lua masa,

STUDENT ÎN ASE

 
 În ceea ce privește mâncarea, poți avea prânzul într-una din cantinele Academiei de 
Studii Economice din București. Una dintre acestea se află în campusul Moxa (Strada 
Mihail Moxa, nr. 11), iar cealaltă în apropierea Pieței Romane (Strada Stanislav Cihoschi, 
nr. 5). Cantinele oferă meniuri proaspete și variate, pe gustul fiecăruia, tot timpul anului.

  Cantina Moxa are prețuri speciale pentru studenți. De exemplu, îți poți lua un meniu 
complet cu aproximativ 10 lei. La Cantina Cihoschi, meniul este mai bogat, dar și prețurile 
sunt mai mari. La această cantină cadrele didactice au prioritate.

 Pentru mai multe informații cu privire la meniul dintr-o anumită zi și modalitatea de a 
comanda felurile de mâncare, poți accesa: www.social.ase.ro/cantina
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CABINETELEmedicale

STUDENT ÎN ASE

 Cabinetul de medicină generală te așteaptă Ia parterul căminului Moxa D pentru 
consultații, tratamente, eliberare de documente medicale sau asistență pentru competiții 
sportive.

  Pentru prima ta vizită la cabinetul medical al universității va trebui să prezinți 
legitimația de student sau orice act ce dovedește că ești student ASE, apoi vei primi un 
număr aferent fișei tale medicale care îți va fi necesar de fiecare dată când vii pentru o 
consultație. Totodată, ți se va preciza și medicul la care ai fost repartizat.

  Important de reținut este faptul că orice scutire din partea doctorului de familie sau din 
partea unui doctor specialist trebuie prezentată cabinetului medical al universității, înainte 
de a fi prezentată cadrelor didactice sau secretariatelor pentru dovedirea imposibilității de 
a participa la orele de educație fizică. Același lucru este valabil și în cazul dosarelor 
medicale depuse la Serviciul Cazare Studenți pentru obținerea unui loc de cămin pe caz 
medical, acesta necesitând avizul cabinetului medical al universității. Mai mult decât atât, 
pentru problemele medicale, doctorii cabinetului pot oferi rețete de tratament.

PProgram
Luni - Vineri: 09:00 - 16:00

 Cabinetul stomatologic, cu sediul în clădirea cantinei Moxa, oferă consultații și 
tratamente stomatologice prin intermediul a 2 medici și a unei asistente.

  Serviciile stomatologice sunt gratuite pentru persoanele care atestă statutul de 
student ASE printr-un act doveditor, precum legitimația de student, dar care nu depășesc 
vârsta de 26 de ani. Serviciile gratuite oferite includ: obturații, tratamente de canal, 
extracții, dar și tratamente profilactice.
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 Ești printre cei mai buni studenți din facultatea ta? Este timpul ca efortul tău să fie 
răsplătit printr-o bursă oferită de universitatea noastră. Academia de Studii Economice 
este cunoscută pentru faptul că oferă cele mai mari burse din țară, comparativ cu restul 
universităților. 
  Atenție! Toate tipurile de burse se acordă doar studenților integraliști, de la 
programele de licenţă şi masterat, organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, care 
beneficiază de finanţare de la buget.

 Există mai multe tipuri de burse:

  Bursele sociale - se acordă, la cerere, pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei 
de 35 de ani, în limita a 30% din fondul total de burse alocat facultăţii, studenţilor 
integralişti, de la forma de finanţare buget, care dovedesc cu documente prezentate în 
original sau legalizate că se încadrează în următoarele categorii:
a)a)     Studenți orfani sau studenți proveniți din case de copii sau plasament familial, care 
realizează, pe ultimele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar (lunile 
noiembrie, decembrie și ianuarie, respectiv iunie, iulie și august), venituri mai mici decât 
valoarea salariului de bază minim net pe economie;
b)   Studenți a căror familie realizează pe ultimele 3 luni înainte de începerea 
semestrului/anului universitar, un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mic 
decât valoarea salariului de bază minim net pe economie;
c)c)   Studenți care se află în evidențele dispensarului studențesc și atestă cu certificate 
medicale vizate de acesta că suferă de una dintre afecțiunile prevăzute de Ordinul 
Ministrului Educației Naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor Generale de 
acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din învățământul 
superior de stat, învățământ cu frecvență.
Cuantum lunar/bursă (an universitar 2021-2022): 700 lei
 
  Bursele de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură – se 
acordă unui procent de 3% din numărul total al studenților de la programele de licență și 
masterat, cu frecvență și cu finanțare de la buget, în ordinea mediilor, proporțional pe 
fiecare an, luându-se în considerare rezultatele profesionale exprimate prin media 
ponderată cu punctele de credit ale notelor obţinute, după cum urmează: 
pentrupentru semestrul I sunt luate în considerare rezultatele profesionale ale anului universitar 
precedent sau punctajul/ media obținut/ă la concursul de admitere (pentru anul I de la 
programele de licență și masterat), iar pentru semestrul al II-lea sunt luate în considerare 
rezultatele profesionale ale semestrului I din anul universitar curent.
Cuantum lunar/bursă (an universitar 2021-2022): 1000 lei
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  Bursele de merit - se acordă studenţilor integralişti de la programele de studii 
universitare de licenţă şi masterat, organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă care 
ocupă locuri cu finanţare de la buget, în funcţie de media ponderată obţinută, după cum 
urmează: pentru semestrul I sunt luate în considerare rezultatele profesionale ale anului 
universitar precedent sau punctajul obţinut la concursul de admitere în ASE București 
(pentru anul I de la programele de licenţă şi masterat); iar pentru semestrul al II-lea sunt 
luate în considerare rezultatele profesionale ale semestrului I din anul universitar curent.
Cuantum lunar/bursă (an universitar 2021-2022): Cuantum lunar/bursă (an universitar 2021-2022): 750 lei

 
 Bursele de performanță – se acordă 2 burse pentru fiecare facultate, prin 
concurs, pentru un an universitar, pentru studenții de la programele de licenţă, anii II şi III 
de studiu, sau de la programele de masterat astfel: o bursă pentru rezultate deosebite 
obținute în activitatea de cercetare științifică și o bursă pentru rezultate deosebite obținute 
în activități culturale, organizatorice și sportive. 
  Studenții care doresc să aplice pentru o astfel de bursă trebuie să fie integraliști și cu 
media anului de studiu anterior minim 9.00 pentru bursa obținută din activitate de 
cercetare, respectiv minim 8.00 pentru bursa obținută din activități culturale, 
organizatorice și sportive.
Cuantum lunar/bursă (an universitar 2021-2022): 1400 lei
 
  Bursele de performanţă pentru implicarea în activități extracurriculare în cadrul 
ASE București - pentru un an universitar, pentru studenții integraliști de la programele de 
licenţă și masterat, organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, care beneficiază de 
finanţare de la buget și care desfășoară activități în folosul universității.
Cuantum lunar/bursă (an universitar 2021-2022): 750 lei

 Bursele de excelență - pentru merite deosebite (ştiinţifice, culturale, sportive, 
organizatorice etc.), după cum urmează:

-- Bursa „Mihail Manoilescu” pentru întreaga activitate profesională, de cercetare 
ştiinţifică, organizatorică, culturală şi sportivă;
Cuantum lunar/bursă (an universitar 2021-2022): 1500 lei

- 5 burse pentru performanţe deosebite în activitatea organizatorică şi culturală;
Cuantum lunar/bursă (an universitar 2021-2022): 1000 lei

- 22 burse pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare.
 Cuantum lunar/bursă (an universitar 2021-2022): 1000 lei
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 Bursele regale „Regele Carol I” și „Regina Elisabeta” – se acordă primilor 
2 studenți înscriși (un băiat și o fată), care îndeplinesc următoarele criterii: sunt integraliști, 
cu rezultate deosebite la învățătură și se încadrează într-una din categoriile prevăzute de 
metodologie privind bursa socială. 
 Cuantum bursă (an universitar 2021-2022): 1000 euro/an universitar

  Metodologia privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru 
studenţii de la învăţământul cu frecvenţă în anul universitar  2021-2022 poate fi consultată 
la adresa: https://consilierstudenti.ase.ro/tag/merit/ 

BIROU BURSE ȘI ALTE DREPTURI FINANCIARE ALE STUDENȚILOR
Tel: 021.319.19.00 sau 021.319.19.01 int.179
Sala 0339 (Clădirea Ion N. Angelescu, etajul 3)
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 „Mens sana in corpore sano”, spune o veche expresie latină. Studenții din cadrul 
Academiei de Studii Economice cunosc foarte bine acest aspect, iar de aceea sporturile 
de echipă și nu numai au fost îndrăgite și practicate dintotdeauna de către studenții noștri.

  Fotbalul este unul dintre cele mai populare și solicitate sporturi, de aceea, pentru a 
încuraja dezvoltarea acestui demers extracurricular, Uniunea Studenților Academiei de 
Studii Economice din București  oferă studenților săi, periodic, posibilitatea de a cunoaște 
vedete și de a le vedea pe teren, prin intermediul evenimentului Liga Economistului. 
Așadar, în sezoanele competiționale anterioare, au fost implicate peste 200 de persoane 
care au evoluat în cele 11 etape programate ale campionatului, la care s-au alăturat cei 
peste 60 de suporteri aflați la fiecare etapă. Pe lângă acestea, există 4 faze în Cupa 
Economistului:Economistului: faza preliminară, sferturile de finală, semifinalele și finala. Pentru mai multe 
detalii accesează link-ul: https://ligaeconomistului.ase.ro/
 
 Baschetul este un sport de echipă foarte răspândit, atât în rândul băieților, cât și al 
fetelor. Academia de Studii Economice din București oferă posibilitatea tuturor studenților 
care au spirit de echipă, să participe la diverse competiții și să se remarce prin calitățile 
fizice deosebite ale acestora. Anual se organizează competiții de baschet masculin și 
baschet feminin, dar și competiții de baschet mixt, precum: Campionatul Universitar, 
Cupa Dracula, Cupa Economistul. Pentru mai multe detalii accesează link-ul: 
http://defs.ase.ro/competitii-baschet

  Secția Volei din cadrul Departamentului de Educație Fizică și Sport este 
valorificată de un grup de profesori de excepție care, pe lângă activitatea didactică de zi 
cu zi se ocupă și de organizarea mai multor competiții sportive în interiorul cercului 
universitar, dar și în afara acestuia. Pentru mai multe detalii accesează link-ul: 
http://defs.ase.ro/competitii-volei
  
  Ți-am stârnit curiozitatea? Atunci asigură-te că ești la curent cu detaliile 
organizatorice ale evenimentelor sportive accesând pagina Departamentului de Educație 
Fizică și Sport: http://defs.ase.ro/. Te așteptăm să faci parte din una din echipele noastre 
cu multă voie bună și distracție!
 

35



EVENIMENTE
SPORTIVE

STUDENT ÎN ASE

 De asemenea, a fost semnat Acordul de Parteneriat între ASE și World Class 
România. Conform acestuia, World Class va reorganiza și dota la standardele sale o sală 
de sport a ASE, va alcătui oferte personalizate și abonamente tip corporate pentru 
angajații și studenții ASE, locuri de practică, etc. 

  În același plan, pentru a marca corespunzător împlinirea primului an de activitate a 
Clubului Sportiv Universitar „ASE”, club fondat cu sprijinul universității, care își dorește să 
vă susțină în special pe voi, studenții noștri în cât mai multe activități sportive suntem 
bucuroși să evidențiem câteva dintre momentele cheie din cadrul activității clubului nostru 
prin ochii managerului secției de șah, domnul Lect. Univ. Dr. Tiberiu Georgescu, dar și din 
perspectiva unuia dintre membrii cheie din cadrul echipei formate și îndrumate de către 
acesta.

  „În septembrie 2020, Clubul Sportiv Universitar „ASE” București a hotărât înființarea 
secției de șah pentru a susține studenții pasionați. Deși a fost un an marcat de pandemie, 
am reușit să contactăm și să adunăm cei mai buni studenți ai universității noastre în 
echipe care ne-au reprezentat la Campionatele naționale și internaționale de până acum.
 Pentru a susține performanța, am adus alături de ei cei mai buni jucători se șah din 
România, atât la masculin cât și la feminin (conform listei ELO) și astfel, clubul nostru a 
ajuns unul dintre cele mai puternice cluburi de șah din România!
  
 Deși am obținut rezultate fantastice (2 medalii la Campionatele Naționale de șah rapid 
și blitz din 2020, participare în Superliga României cu echipa feminină și calificare în 
Divizia A cu echipa masculină, locul 8 în lume și locul 1 in UE la Campionatul Mondial 
Universitar, alte 4 medalii la Campionatele Naționale pe echipe din 2021 etc) ne dorim ca 
acesta să fie doar începutul!  Vrem să atragem cât mai multi studenți către acest sport si 
vrem să creăm cât mai multe echipe competitive și pasionate!” 
          – Tiberiu Georgescu (manager secție șah în cadrul CSU „ASE”)
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 „Clubul CSU ASE București sau mai bine spus echipa ASE, mi-a oferit oportunitatea 
de a face parte dintr-o comunitate unită și ambițioasă. În ciuda presiunii concursurilor și 
antrenamentelor, de fiecare dată am reușit împreuna să destresăm situația și să ne 
bucurăm de fiecare partidă, jucând de plăcere. Acest lucru nu ar fi fost posibil fară 
antrenorul și managerul nostru Tiberiu Georgescu care a fost mereu alături de noi.

  În ciuda perioadei dificile din cauza pandemiei, am reușit să fim activi, jucând mai 
multe competiții online. Acest lucru ne-a ajutat, nu doar în plan profesional, ci și personal. 
Îmi face o plăcere deosebită să fac parte din echipa ASE care, cu siguranță, o să facă și 
mai multe suprize plăcute în continuare.”
    – Coman Emilia Florentina (membru secție șah în cadrul CSU „ASE”)

   Totodată, dorim să vă invităm să luați parte la evenimentele organizate, să vă anunțați 
toți colegii de grupă, de serie, de an și să vă alăturați în număr cât mai mare sportivilor 
noștri!

  Suntem bucuroși să vă anunțăm că în prezent CSU „ASE” are numeroase secții 
afiliate precum: SECȚIA DE ȘAH, SECȚIA DE VOLEI, SECȚIA DE FOTBAL – TENIS și 
SECȚIA DE ESPORTS, fiecare dintre acestea obținând numeroase premii și distincții în 
urma participării la diferite competiții (atât pe plan național, cât și internațional). Urmăriți 
pagina de facebook: https://www.facebook.com/CSUASE pentru ultimele noutăți și secții 
deschise destinate studenților.
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CUM PROFITĂM DE VACANŢELE STUDENŢEŞTI?

  Te încadrezi în una dintre categoriile de studenţi: cazuri sociale, studenţi cu rezultate 
deosebite la învăţătură, studenţi care au avut activităţi în cadru organizat, al universităţilor 
la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice sau sportive? Eşti o persoană activă 
căreia îi place atât învăţătura cât şi distracţia? Atunci ai ocazia să beneficiezi de o vacanţă 
inedită, alături de prietenii/colegii tăi în una din taberele studenţeşti de la munte, mare sau 
Delta Dunării oferite gratuit de ASE cu sprijinul Ministerului Tineretului şi Sportului. Dacă 
am reuşit să îţi stârnim interesul şi doreşti să soliciţi un loc de tabără, vei avea două 
modalităţi prin care să îţi depui cererea:modalităţi prin care să îţi depui cererea:

● Prin completarea şi depunerea unei cereri tip, direct la secretariatul facultăţii tale odată 
cu afişarea metodologiei de acordare a locurilor de tabără, la sfârşitul anului universitar. 
Cererile tip se vor găsi pe site-urile facultăţilor cât şi la secretariate.

● Prin transmiterea cererii tip la adresa de e-mail: cereretabere@gmail.com 
În plus, poți participa la activitățile din cadrul USR SummerCamp, proiectul în care 
distracția și buna dispoziție guvernează pe toată durata verii.
(www.facebook.com/summerusr/)
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DESPRE ORAR

  Orarul poate fi un prim lucru aparent copleșitor la începutul carierei de student - în 
principal, fiindcă toate rândurile și coloanele așa înguste par de neînțeles - însă toți am 
fost în situația asta, așa că suntem aici să te ajutăm să-l descifrezi. Acesta apare, de 
regulă, cu câteva zile înaintea începerii unui semestru și prezintă, pe grupe (un număr de 
până la 25 de studenți) și serii (compuse din mai multe grupe), disciplinele ce urmează a 
fi studiate. Cursurile apar cu roșu în dreptul întregii serii. 

  Ele durează câte 100 de minute, cu pauză de câte 10 minute la fiecare 50 de minute, 
contează în proporție de 50-70% din nota finală și abordează materia din punct de vedere 
teoretic. Seminarele apar cu negru în dreptul unei grupe, au aceeași durată ca și cursurile 
și pot fi săptămânale (în toată celula din orar) sau o dată la două săptămâni (impare – în 
jumătatea de sus a unei celule, pare – în jumătatea de jos). Ele valorează între 30 și 50% 
din nota finală și au ca scop aplicarea principiilor studiate la cursuri. 

 

 Pe parcursul studenției ai posibilitatea să studiezi 3 tipuri de cursuri: obligatorii, 
opționale, facultative.

Disciplinele obligatorii: fac parte din pregătirea ta de bază și trebuie parcurse.

Discipline opționale: universitatea îți pune la dispoziție o paletă de discipline din care 
poți alege pe cele pe care le consideri importante pentru tine. Parcurgerea unui număr de 
discipline opționale e obligatorie. Odată alese, disciplinele opționale devin obligatorii.

DisciplineleDisciplinele facultative: ca și cele opționale, acestea sunt la alegerea ta – numai că 
nu au niciun caracter obligatoriu. Le faci din proprie dorință și se formează grupe separate 
pentru ele – astfel, există și un număr limitat de locuri.
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 Punctele de credit reprezintă un standard internațional de codificare a unei 
discipline și sunt influențate, în principal, de dificultatea și numărul de ore necesare 
însușirii unui anumit nivel de cunoștințe. Acestea sunt importante când vine vorba de 
echivalarea notelor sau recunoașterea diplomei la nivel internațional. 

  Pentru un semestru, numărul de puncte de credit este egal cu 30. Nu se acordă 
fracțiuni de credite – funcționează pe principiul „totul sau nimic” – astfel că la o disciplină 
fie se obțin toate punctele de credit dacă studentul reușește să ia minim nota 5, fie nu se 
acordă niciun credit. 

 Finalizarea studiilor este condiționată de obținerea tuturor punctelor de credit 
aferente anilor de studiu, respectiv 180 în cazul ASE-ului.
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Îți dorești să călătorești, dar și să experimentezi un alt sistem educațional? Ai curaj să 
descoperi o aventură într-un loc necunoscut? Ești stăpân pe o limbă străină?

  Dacă răspunsul la aceste întrebări este afirmativ, atunci află că în ASE ai 
oportunitatea să accesezi mobilitățile internaționale pentru a studia la diferite universități 
de prestigiu din străinătate. Cum este posibil? Prin programe precum ERASMUS în 
Europa sau altele similare acestuia, dar și prin programe bilaterale pentru alte țări mai 
îndepărtate. Partea bună este că îți poți alege exact destinația și profilul care ți se 
potrivesc datorită expunerii vaste de care se bucură oferta internațională de programe de 
studii, iar partea mai puțin plăcută este numărul mare de studenți care variază de la un an 
lala altul, în ciuda numărului mic de locuri pentru aceste proiecte. Vei avea astfel 
oportunitatea să studiezi exact ceea ce îți dorești.

 Academia de Studii Economice îți vine în sprijin cu programul Erasmus pentru 
mobilități internaționale, disponibil pentru studenții din cadrul tuturor ciclurilor de 
învățământ. Cum trebuie să procedezi? Este simplu. Cel mai important este să ai rezultate 
bune la facultate și competențe lingvistice. Pentru a putea participa la selecția pentru 
programul Erasmus, trebuie să fii integralist și cu media peste 7.00. 

 Este o șansă unică să călătorești și să studiezi în anumite țări în care nu ți-ai fi 
imaginat că urmează să ajungi, mai ales pentru a participa la cursurile unor universități  de 
prestigiu. Este o șansă în plus să legi prietenii și să cunoști alte culturi din state diferite. 
Este ocazia perfectă să câștigi experiență de viață, să îți învingi temerile și să dobândești 
aptitudini noi. Vei avea ocazia să te redescoperi, să înveți lucruri noi și să regândești 
atitudinea pe care o ai vis-a-vis de anumite aspecte care ne înconjoară.

  Află mai multe detalii pe www.international.ase.ro. Nu uita că în perioada 
februarie-martie a fiecărui an trebuie să fii pregătit să participi la procesul de selecție 
pentru mobilitățile Erasmus, ce constă în: 
- dosar cu 4 documente (CV, scrisoare de intenție, eseu motivațional și formular de  
înscriere); 
- un test lingvistic (în cazul în care nu deții un certificat de competență lingvistică);
- un interviu într-o limbă străină (obligatoriu pentru toți). 
MediaMedia finală este compusă din 50% media anilor de studii, 30% testul de competență  
lingvistică și 20% interviul în limba străină în care se va studia.

DEPARTAMENTUL DE RELAȚII INTERNAȚIONALE
(+4) 021 319 20 23 | international@ase.ro
www.international.ase.ro
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 Ce reprezintă Erasmus+ pentru mine? Cel mai bun și cel mai trist lucru din 
viața mea. 
  Cea mai importantă parte a Erasmus-ului meu au fost oamenii. Am întâlnit 
o mulțime de oameni buni în această mare călătorie a vieții mele. Am întâlnit 
oameni care m-au învățat ce înseamnă dragostea și cum să o ofer celor care 
o merită, oameni care m-au învățat ce înseamnă bunătatea și legătura 
sufletească, am întâlnit oameni care m-au învățat ce înseamnă pasiunea, 
oameni care m-au învățat cum să nu mă mai stresez și să trăiesc o viață 
liniștită (ex-professional overthinker here). Cum să mă bucur de fiecare minut 
dindin viața mea. Oameni care m-au învățat să fiu deschisă la lucruri noi și să nu 
mă tem de necunoscut, pentru că acolo poate exista cel mai frumos scenariu 
din viața mea. Și lista continuă.
 A doua parte a Erasmus-ului meu a fost despre călătorii, alături de 
omuleții ăștia reușind să vizităm 10 țări în 10 luni. De atunci mi-am descoperit 
pasiunea pentru călătorit și am decis să termin de vizitat UE anul acesta. Îmi 
dau seama cât de mult iubesc libertatea și, cel mai important, că îmi doresc o 
viață flexibilă. Vreau să mă mut în cât mai multe țări de pe acest glob și să 
experimentez puțin din modul de viață al fiecărei culturi. Cred că asta mă va 
menține tânără pentru totdeauna. Libertatea și ... așa cum spunea Barney în 
HIMYM „new is always better”. HIMYM „new is always better”. 
 Cel mai trist lucru la Erasmus e faptul că se termină. Ne revedem curând. 
 Mulțumesc pentru tot, Erasmus + program!

Bican Nicoleta Claudia
Relații Economice Internaționale

ERASMUS în Cehia: VSB-Technical University of Ostrava

 Erasmus reprezintă cea mai interesantă și frumoasă experiență trăită 
care mi-a depășit așteptările.
 A însemnat un prilej de a ieși din zona de confort, de a studia într-un 
mediu diferit, de a îmi îmbunătății abilitățile de comunicare în limbi străine, de 
a călători, de a cunoaște oameni, de a lega prietenii și de a mă descoperi pe 
mine.
  Deși am participat în timpul pandemiei, restricțiile pe care aceasta le-a 
adus precum autoizolare la intrarea în țară, purtarea măștii în spațiile închise 
și desfășurarea cursurilor la distanță nu au reprezentat un impediment în 
desfășurarea normală a vieții de student.
 Tallinn rămâne pentru mine locul în care am avut ocazia să studiez și am 
cunoscut oameni extraordinari, alături de care am cele mai frumoase amintiri 
și care îmi sunt și acum prieteni.

Cujbă GeorCujbă George Valentin
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

ERASMUS în Estonia: Tallinn University of Technology
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 Ne propunem ca frumusețea și farmecul prieteniilor legate în timpul facultății să se 
consolideze de-a lungul timpului. Încurajăm toți absolvenții dar și studenții să fie aproape 
de comunitatea Alumni ASE.

Cum a început totul? 
  În 1920 a fost înființată Asociația Licențiaților Academiei de Studii Comerciale si 
Industriale (ALACI), predecesoarea Asociației Absolvenților Academiei de Studii 
Economice din Bucuresti (Alumni ASE) de astăzi. 

Ce își propune Asociația Absolvenților Alumni ASE? 
  În primul rând, ne dorim să contribuim la realizarea și consolidarea relațiilor dintre 
absolvenții ASE, din toate promoțiile, de la toate programele de studiu și formele de 
învățământ și la promovarea relațiilor de colaborare între universitate și absolvenții săi. De 
asemenea, ne dorim îmbunătățirea continuă a sistemului de învățământ și adaptarea cât 
mai rapidă a pregătirii economiștilor la cerințele pieței, promovarea imaginii ASE București 
și a absolvenților acesteia. 

  Alumni ASE a dezvoltat relații de colaborare care îi ajută pe studenții să 
interacționeze cu piața muncii, cu economia reală, punându-i pe aceștia în contact cu 
reprezentanții mediului de afaceri, contribuind la îmbunătățirea aspectelor practice ale 
procesului de învățare. Printre evenimentele anterioare organizate se numără ASE 
Networking Event, dar și ASE Job & Internship Fair – târgul de joburi și locuri de practică, 
desfășurat în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București (ASE) și 
Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din București (USASE). 

  De curând a fost activat grupul de Facebook „ALUMNI ASE București”. Prin 
intermediul acestuia, absolvenții sunt încurajați să comunice între ei, să împărtășească 
provocările întâmpinate în carieră și să se ajute reciproc. 

 Pentru a rămâne mereu conectați, ne puteți scrie pe adresa contact@alumni.ase.ro 
sau să ne urmăriți pe Facebook (@AlumniASE), Instagram (@alumni_ase), Linkedin 
(@alumni-ase-bucurești).

Vino alături de Alumni ASE! Este mai mult 
decât o oportunitate... este o invitație la 
un parteneriat durabil, de încredere!

www.alumni.ase.ro

Consolidarea relatiilor dintre
 absolventii ASE,,
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 Asociația Facultăților de Economie din România (AFER) este o organizaţie 
profesional – ştiinţifică, neguvernamentală, apartidică, fără scop lucrativ, având 57 de 
membri din întreaga țară, facultăți de economie și organizații de profil. 

 De-a lungul timpului, AFER și a asumat un rol activ în relaţia cu mediul economico 
social, alte instituţii şi organisme, propunându și dezvoltarea relațiilor dintre membrii 
asociației și realizarea unor dezbateri cu caracter practic la care să participe atât mediul 
universitar cât și cel economic privat și reprezentanții administrației publice. 

  Începând din 2017, Asociația a organizat anual Forumul Național al Economiștilor 
din România (FNER). Evenimentul a reunit reprezentanții conducerilor facultăților din 
domeniul științelor economice din toată țara precum și reprezentanții unor importante 
organizații publice și private.

  Stimularea performanţelor de vârf în pregătirea profesional ştiinţifică a studenţilor 
reprezintă una dintre preocupările principale ale Asociaţiei Facultăţilor de Economie din 
România, având ca ţintă aprofundarea competenţelor de cercetare ştiinţifică în domeniul 
științelor economice, însoţită de dezvoltarea aptitudinilor de lucru şi comunicare în echipă, 
de evaluare, precum şi cultivarea spiritului de competiţie. În acest sens, AFER 
organizează în fiecare an Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare, prilej pentru 
studenții din toată țara să prezinte lucrări științifice elaborate pe parcursul anului 
universitaruniversitar (competiția de comunicări științifice) sau idei de afaceri pe care doresc să le 
dezvolte în viitor (competiția de planuri de afaceri). 

 Asociaţia vizează dezvoltarea şi perfecţionarea învăţământului superior economic din 
România în spiritul reformator european. Anual, Asociația organizează prin facultățile 
membre conferințe, mese rotunde și dezbateri pe teme economice actuale. 

Asociatia Facultatilor de Economiedin Romia, ,
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Comunicari Stiintifice,,)
CE ÎNSEAMNĂ PARTICIPAREA LA  SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE?
 
 Participarea la această activitate presupune redactarea unei lucrări de cercetare, sub 
coordonarea unui cadru didactic, pe o temă aleasă de tine. După finalizarea lucrării, vei 
avea ocazia să prezinți rezultatul în fața colegilor și a comisiei.

  Profesorul te va îndruma pe tot parcursul realizării lucrării și îți va oferi sfaturi utile, 
care să te ajute atât pe parcursul tău academic, cât și profesional. Poți participa la orice 
secțiune dorești, indiferent de facultate.

 Partea cea mai bună abia începe: în fiecare an, sunt oferite premii de către Facultate 
și partenerii de afaceri. Astfel, o lucrare bună îți poate aduce atât premii în bani, cât și 
internship-uri sau stagii de practică în cadrul unor companii de top. Cu siguranță o astfel 
de experiență nu va trece neobservată în fața recrutorilor!
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Pregatirea Personalului Didactic)

PROGRAMELE DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ

 Ai o pasiune pentru a preda? Dorești să transmiți și altora atât cunoștințele tale, cât și 
pasiunea pentru cercetare? Atunci, cu siguranță, o carieră în educaţie, în mediul 
universitar și nu numai, ți s-ar potrivi de minune.

  Academia de Studii Economice te poate ajuta prin intermediul Departamentului 
pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), care are drept misiune asigurarea 
pregătirii pedagogice, psihologice și metodice a studenților și absolvenților de învățământ 
superior care optează pentru profesia de cadru didactic. Mai multe detalii poți găsi pe 
site-ul: www.dppd.ase.ro.
  Programul de pregătire psihopedagogică este un pachet de discipline facultative 
distincte de cele ale programului tău de stadiu de specialitate. Parcurgerea și finalizarea 
sa îți va da încă o calificare – aceea de profesor. Dacă te-ai înscris, urmărește orarul 
activităților didactice și prezintă-te la cursuri. 
 Dacă ești student la buget, ești scutit de taxa de școlarizare. Dacă ești student la taxă, 
plătești o taxă de școlarizare/disciplină de 150 lei. Dacă treci de la taxă la buget, nu vei mai 
plăti taxe de școlarizare. 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A DEOFERTA EDUCAȚIONALĂ A DEPARTAMENTULUI PENTRU 
PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

- Ciclu de licență – Nivelul I (inițial) care acordă absolvenților de studii universitare de 
licență dreptul să ocupe posturi didactice în învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar 
și gimnazial;
-- Ciclul masterat – Nivelul II (de aprofundare) care acordă absolvenților de studii 
universitare de licență dreptul să ocupe posturi didactice la toate nivelurile învățământului 
preuniversitar și superior. 

 Dacă nu te-ai înscris la programele de pregătire psihopedagogică pe parcursul 
studiilor de licență, te poți califica pentru profesia didactică urmând programele în regim 
postuniversitar după absolvirea ciclului de licență/master. 



CENTRUL DE 
CONSILIERE 
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si Orientare in Cariera))

)

 Nimeni nu a spus că e ușor să fii student. Se spune că cea mai bună parte a studenției 
e că nimeni nu îți spune ce să faci… și partea cea mai rea e că nimeni nu îți spune ce să 
faci. Totuși, trebuie să știi că nu ești singur. Academia de Studii Economice din București  
vă pune la dispoziție serviciile oferite de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră 
(CCOC). Specialiștii din cadrul acestuia oferă servicii de consiliere şi orientare în carieră 
atât față în față, cât și la distanță, printr-o metodă aleasă de comun acord (telefonic, Zoom, 
WhatsApp etc.)

  Poți beneficia gratuit de servicii de consiliere și orientare în carieră prin centrul de 
Consiliere și Orientare în Carieră din Academia de Studii Economice din București care 
oferă studenților servicii de:
a. consiliere psihopedagogică (consiliere educațională şi vocațională, evaluare şi testare 
psihologică, consiliere în carieră);
b.b. informare și consiliere asupra rutelor educaționale şi ocupaționale din cadrul ASE, 
pentru studiile universitare de licență, masterat, doctorat, programe postuniversitare, 
postdoctorale, mobilități etc. ;
c. organizare de manifestări de carieră specifice, precum: sesiuni de prezentare de tip 
„zilele porților deschise“, târguri educaționale, vizite tematice etc.;
d. organizare de sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare (CV, scrisoare de intenție), 
simularea interviului de angajare;
e.e. organizare de întâlniri cu specialişti de referință ai domeniului din țară şi străinătate;
f. organizare de sesiuni pentru dezvoltarea competențelor transversale/personale de: 
comunicare, lucru în echipă, autocunoaștere, managementul timpului, managementul 
stresului etc.
g.g. acces la baze de date cu informații despre: piața muncii; oferta şi traseul educațional de 
pregătire inițială/continuă proprii Academiei de Studii Economice din Bucureşti (specificul 
şi structura facultăților şi departamentelor, condițiile de admitere, programele de studii, 
oportunitățile de calificare, profiluri de competente etc.); oferte de locuri de muncă; 
materiale utilizate în evaluarea şi autoevaluarea personalității (teste psihologice de 
evaluare a intereselor, motivației, aptitudinilor, trăsăturilor de personalitate); ghiduri de 
planificare ale carierei, ghiduri privind strategii de căutare a unui loc de muncă etc.; studii 
din domeniul consilierii şi orientării carierei etc.din domeniul consilierii şi orientării carierei etc.

 Tot ce trebuie să faci este să ne contactezi trimițând un mesaj către consiliere@ase.ro 
și vom lua legătura cu tine. De asemenea, poți povesti și colegilor despre noi.

DATE DE CONTACT
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră – CCOC
Str. Mihail Moxa, nr. 5-7
Sălile 3303,3605
Telefon: +4213191900, interior 561

E-mail: consiliere@ase.ro
Site: consiliere@ase.ro
Facebook: CCOC – ASE
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Crezi ca ti se priveste treprenoriatul?)

) )

 Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul 
Academiei de Studii Economice din București are ca 
misiune crearea unui mediu propice și a unui cadru 
complementar pentru susținerea și dezvoltarea spiritului 
antreprenorial al studenților ASE, de la toate ciclurile de 
învățământ, inclusiv în rândul propriilor absolvenți din ultimii 
trei ani. 
  Prin acțiunile sale, SAS urmărește conștientizarea cu 
privire la oportunitățile antreprenoriale, angajarea pe cont 
propriu și promovarea unei atitudini pozitive față de cultura 
antreprenorială în rândul studenților.

Principalele proiecte realizate de SAS:

 Nu o să-ţi vină să crezi, dar potențialul de a deveni 
antreprenor rămâne latent dacă nu eşti expus mediului 
propice, aşa ca nu mai sta pe gânduri şi înscrie-te alături de 
noi în Comunitatea AntreprenorASE!

 Alege programul care ţi se potriveşte si hai să ne 
cunoaştem mai bine!
Site: http://www.antreprenor.ase.ro/
Instagram: Instagram: https://www.instagram.com/antreprenor.ase/
Facebook: https://www.facebook.com/AntreprenorASE







 Cu siguranță studenția este cea mai frumoasă etapă din viața unui om. Putem 
spune că este acea perioadă în care te consideri suficient de matur încât să poți lua singur 
decizii, totodată, este acea perioadă în care încă îți mai poți permite să greșești. Cum 
procedezi, însă, atunci când presiunile te conduc către un job unde specializarea ta 
rămâne în umbră. în detrimetul unei noi specializări apărute în momentul în care aplici 
pentru job-ul de care ai nevoie? Să ai un job în timpul facultății poate fi o variantă destul 
de bună, dacă știi cum să păstrezi un echilibru între muncă și studiu, un job part-time fiind 
soluția ideală pentru majoritatea studențilosoluția ideală pentru majoritatea studenților.
 Cel mai important lucru pe care trebuie să îl știi este faptul că pe pagina de facebook 
USASE (https://www.facebook.com/USASE) sunt prezentate o multitudine de oportunități 
de angajare în diverse domenii, așa că poți începe să îți construiești CV-ul.
 
 

 

 Nu ezita să îți activezi componenta de voluntariat pe perioada studenției! Astfel, vei 
putea învăța o mulțime de lucruri noi, vei cunoaște persoane creative și vei crește alături 
de ele. Voluntariatul este o rampă grozavă de lansare către companiile mari, deoarece te 
poți implica în proiecte care vor ajuta la formarea viitoarei tale cariere profesionale! 
Oricare ar fi parcursul tău profesional, nu uita că, dacă activezi în domeniul care îți place, 
nu vei simți că lucrezi nici măcar o zi.

OPORTUNITĂȚI
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de Angajare
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de Angajare



www.us.ase.ro www.aser.ro

www.aiesec.org.rowww.ascig.ro

www.bosromania.ro
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www.aseam.ro

www.sisc.ro
www.club-ecotur.ro

www.fb.com/asaru1105www.vipromania.ro
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TÂRGUL DE JOB-URI ASE JOB & 
INTERNSHIP FAIR

 Este mijlocul de creare a unei conexiuni puternice între companii și studenții și 
absolvenții tuturor facultăților din cadrul Academiei de Studii Economice din 
București. Târgul de joburi și internshipuri dedicat studenților și absolvenților ASE 
are loc anual în clădirea „Ion N. Angelescu” (Bastiliei), la parter, etajele 1 și 2, unde 
companiile participante vor avea standuri unde vor putea comunica direct cu 
studenții interesați de oportunități de carieră.
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CORUL ASE ȘI TRUPA DE  TEATRU T.R.I.P.
 Corul ASE este una dintre activitățile din 
cadrul universității în care vei avea 
oportunitatea de a-ți manifesta spiritul artistic. 
Dacă ești pasionat de muzică și dedicat 
misiunii de a promova arta și creativitatea, 
corul caută mereu oameni novi alături de care 
să ducă tradiția în excelență mai departe. 

  Formatat pe 4 voci (Sopran, Alto, Tenor și 
Bas), acesta ne încântă întotdeauna cu piese 
atât de factură tradițională, în special în 
perioada sărbătorilor, cât și universale, 
reinventate de ei într-o extraordinară prefață 
adusă realității reimaginate.

 Pasionați de diversitate, spontaneitate și 
emoție, trupa de teatru a studenților din ASE 
este cea care continuă an de an acest amplu 
proces de exprimare a frumosului artistic prin 
jocul natural al limbajului.
 
  Încurajându-ne pe fiecare dintre noi să 
privim realitatea din perspectiva multiplelor 
personaje pe care le aduc la viață, acești tineri 
visători ne reamintesc că orice om este un 
amplu instrument cultural. Dacă ți se pare că 
această descriere ți se potrivește și ție, nu 
ezita să mergi la audițiile trupei de teatru, unde 
vei putea să te redescoperi pe tine însuți.vei putea să te redescoperi pe tine însuți.
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PHOTO AREA REVISTA A.S.E. CITI
 Studenții pasionați de fotografie din cadrul 
proiectului PhotoArea au puterea magică de 
a-și proiecta individualitatea proprie într-un joc 
inedic de lumini și culoare. 

  Caracterizați prin perseverența de a 
dezvălui întregii lumi frumosul neexprimat, 
acești tineri sunt permanent în căutarea de noi 
metode prin care să dezambiguizeze spiritul 
artistic ce ne înaripează mintea și ne face să 
visăm de multe ori cu ochii deschiși. 

  Dacă și tu dorești să împărtășești 
fotografiile surprinse cu restul comunității 
studențești, să evoluezi alături de o echipă 
minunată de oameni și ești pregătit să fii 
surprins de o multitudine de workshopuri cu o 
extraordinară diversitate tematică, nu ezita să 
îi contactezi.

 Revista ASEciti este locul în care studenții 
noștri pasionați de literatură și presă scrisă 
încearcă să zugrăvească o nouă realitate prin 
cuvânt. 

  Ei sunt cei care, în fiecare număr publicat, 
te încurajează să privești lumea dintr-un unghi 
aleator și să te apropii mai mult de acel adevăr 
pur subînțeles. 

  Dacă îți dorești să îți faci vocea auzită prin 
scris, dacă vrei să dai culoare articolelor deja 
create de jurnaliștii echipei, sau dacă dorești 
pur și simplu să promovezi noi scrieri care ar 
putea schimba viața studenților noștrii, revista 
ASEciti este locul ideal pentru tine.



RELAXAREin Bucuresti,

STUDENȚIE, CE-MI OFERI TU MIE?CAPITOLUL 5. 62

Parcul CIȘMIGIU

Parcul HERĂSTRĂU

Cea mai veche grădină publică a Capitalei 
este Parcul Cișmigiu. Este unul dintre 
parcurile iconice din București, înscris pe lista 
monumentelor istorice. 

Unicitatea Parcului Herăstrău rezidă în faptul 
că este cel mai mare parc din Bucureşti. 
Vegetația parcului este formată dintr-o 
varietate de specii de arbori și arbuști foioși 
(arțari, frasini, plopi, salcii, tei) și rășinoși, 
precum și specii rare de arbori protejați: 
stejarul lui Tagore, plantat în anul 1961, dar și 
cireșiicireșii floriferi din Grădina Japoneză, donați de 
împăratul Japoniei.

Parcul TINERETULUI

Parcul CAROL I

Parcul Tineretului dispune de mari suprafețe 
de joacă pentru copii, spații de odihnă și un 
debarcader cu dane pentru bărci. În plus, lacul 
Tineretului se întinde pe o suprafață de 13 
hectare și adăpostește specii de rațe, gâște și 
broaște țestoase.

Parcul Tineretului dispune de mari suprafețe 
de joacă pentru copii, spații de odihnă și un 
debarcader cu dane pentru bărci. În plus, lacul 
Tineretului se întinde pe o suprafață de 13 
hectare și adăpostește specii de rațe, gâște și 
broaște țestoase.



RELAXAREin Bucuresti,

STUDENȚIE, CE-MI OFERI TU MIE?CAPITOLUL 5. 63

Parcul CIRCULUI
Parcul Circului a fost amenajat la începutul 
anilor 1960 drept cadru pentru clădirea 
Circului de Stat (aşa cum acesta era numit pe 
atunci), actualul Circ Globus. Parcul ocupă o 
suprafață de aproximativ 26 de hectare, fiind 
considerat unul dintre cele mai interesante în 
ceea ce privește capitalul floristic – și aici 
vorbimvorbim în mod special despre minunații nuferi 
care înfrumusețează lacul din acest parc.

Parcul DRUMUL TABEREI (MOGHIOROȘ)

Parcul GRĂDINA BOTANICĂ 
DIMITRIE BRANDZA

Reprezintă simbolul cartierului Drumul Taberei și al sectorului 6 
din Capitală. Este unul dintre cele mai apreciate și aglomerate 
parcuri de cartier, mai ales datorită apariției teraselor, a 
patinoarului, a meselor de șah, a terenurilor de fotbal sau tenis și, 
nu în ultimul rând, a renovării ștrandului numit „Trei Ligheane”.

Realizată de profesorul Dimitrie Brandza, 
Grădina Botanică cuprinde Muzeul Botanic, 
sere de expoziție cu colecții de orhidee, 
palmieri și plante carnivore, un sector de 
plante decorative, un sector sistematic și multe 
altele. În ultimul timp, în această grădină parc 
au început să fie organizate diverse 
evenimente,evenimente, cum ar fi proiecții de filme sau 
picnicuri creative.

Parcul ALEXANDRU IOAN CUZA 
(PARCUL TITAN/ IOR)
Parcul Alexandru Ioan Cuza este în mod uzual 
cunoscut de către localnicii din București sub 
numele de Parcul Titan. Parcul IOR este o altă 
denumire obișnuită, deși oarecum învechită, a 
acestui loc. O parte considerabilă din acest 
parc este ocupată de Lacul Titan care, alături 
de cele cinci insule ale sale, numite în mod 
pitorescpitoresc Insula Pensionarilor, Insula IOR, Insula 
Trandafirilor, Insula Înecaţilor și Insula Câinilor, 
reprezintă una dintre atracțiile de top ale 
parcului. 
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