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Ad Infinitum
O carte este un dar, pe care 
îl poți deschide iar și iar. 





mesajul rectorului

dragi boboci,

Bine ați venit în comunitatea universitară a Academiei de Studii Economice din București! 
Vă felicit, cu drag, cu ocazia începutului unei etape minunate din viața voastră, aceea de 
student!

SuntețiSunteți de-acum membri ai frumoasei familii cu peste 22000 de studenți a celei mai bune 
universități economice și de administrație publică din România. Vouă, celor peste 5000 de 
boboci din acest an, vă doresc să vă acomodați cât mai repede cu statutul de student, cu 
ceea ce el aduce nou în viața voastră, cu provocările sale, dar și cu ceea ce el înseamnă 
ca obligații față de viitorul vostru. 

VVeți începe să vă pregătiți încă din prima zi pentru a deveni oameni de succes, care vor 
avea o carieră profesională conectată la realitate, la dinamica societății, cu satisfacții 
profesionale și financiare pe măsură. Desigur, aceasta înseamnă să investiți un buget 
substanțial de timp în studiu, în îmbogățirea orizontului vostru profesional și personal, să 
păstrați un ritm permanent al învățării și să profitați de toate oportunitățile, puse la 
dispoziție de ASE, pentru a deveni cei mai buni!

VăVă doresc să vă integrați cât mai repede în grupă, serie, an, în familia 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.

DragiDragi boboci, bucurați-vă din plin de tinerețea voastră, de frumusețea acestei perioade 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.

Succes în toate, dragii noștri boboci! Aveți grijă de sănătatea voastră! 
Bine ați venit la ASE!

Rector,
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor



mesajul presedintelui senatului universitar,

Acum la debutul anului universitar 2022-2023, la fel ca și în ceilalți doi ani universitari 
anteriori, toți membrii valoroasei noastre comunități universitare trebuie să se dovedească 
pregătiți pentru a ataca cu succes noile provocări care vizează atât componenta 
curriculară cât și pe cea extra-curriculară. 

ÎncepemÎncepem un an universitar pe parcursul căruia universitatea noastră aniversează 110 ani 
de la înființare și se prezită la acest glorios jubileu cu: studenți foarte bine pregătiți 
profesional și dornici de cunoaștere avansată, cadre didactice cu notorietate națională și 
internațională, absolvenți care au confirmat în domeniile lor de pregătire, o bază materială 
modernă și adaptată la cerințele unui învățământ de calitate, cu o diagramă onorantă în 
planul parteneriatelor naționale și internaționale.  

DeșiDeși venerabilă, Academia de Studii Economice întinerește în fiecare an cu fiecare 
promoție de noi studenți care vin la noi animați de mari așteptări, dotați cu un nivel ridicat 
de pregătire profesională și cu energia specifică adolescenței de care se desprind 
devenind studenți, doritori de confirmare și de implicare benefică în activitățile școlare și 
extrașcolare.  

CelCel mai înalt for de decizie deliberativă al universității nostre, Senatul universitar, garantul 
autonomiei universitare și promotorul valorilor fundamentale ale instituției noastre 
(profesionalismul, responsabilitatea, integritatea, dedicarea, loialitatea, încrederea), 
împreună cu Consiliul de administrație și cu celelalte structuri de conducere și deliberare, 
sprijinindu-se pe efortul cotidian al tuturor membrilor comunității universitare conferă 
consistență  proceselor care pot conduce la compatibilizarea arhitecturilor noastre 
curriculare cu cele ale celor mai prestigioase universități europene și creșterea 
atractivității ofertei noastre educaționale. atractivității ofertei noastre educaționale. 

S-a demonstrat pe deplin că succesul aparține celor care acționează ordonat pentru 
identificarea și asumarea oportunităților, depășirea vulnerabilităților, gândesc pozitiv, 
acționează inovativ și sunt încrezători în șansele lor de reușită. 



mesajul presedintelui senatului universitar,

Aștept de la dumneavoastră, cei mai tineri membri ai comunității noastre,  în primul rând 
de la cei denumiți colocvial „ boboci„, să demonstrați că ați înțeles că este un privilegiu să 
fiți studenții Academiei  de Studii Economice, sunteți membrii valoroși ai unei comunități 
universitare de cea mai bună calitate, sunteți proactivi, curajoși, cumpătați și definiți prin 
spirit critic și creativitate în tot ceea ce faceți. 

CuCu toții putem contribui la amenajarea unei vieți universitare mai frumoase, mai împlinite 
și mult mai provocatoare. Exprim convingerea că 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 sau specialist în administrație publică 
sau lingvistică de afaceri, pentru care ați optat. 

ÎnÎn numele membrilor Senatului ASE, vă urez să  aveți șansa de a fi studenții unor cadre 
didactice dedicate meseriei de dascăl, profesioniști autentici, comunicatori hărăziți și 
formatori de abilități cognitive sustenabile și de a fi membrii unor formații de studii 
compuse din colegi cu adevărat speciali, alături de care veți trăi momente de neuitat.  

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, crescat, floreat!

Prof. UniProf. Univ. Dr. Dumitru MIRON
Președintele Senatului ASE 



mesajul presedintelui senatului studentilor, ,

dragi colegi,

Acum mulți ani, am intrat pe ușile acestei universități la fel ca voi, plină de entuziasm și 
bucuroasă că am plecat de acasă, că o să fiu independentă, fără părinți, pregătită pentru 
o nouă etapă din viața mea.

PePe lângă tot entuziasmul specific, aveam si o oarecare teamă în suflet pentru că nu știam 
ce mă așteaptă, mergeam pe holuri, la cursuri în sălile de clasă fără să știu unde o să mă 
poarte mai departe pașii și iată că ani mai târziu m-au adus astăzi aici, pe această pagină, 
pentru că an cu an, eveniment cu eveniment, examen cu examen, am găsit în ASE acea 
„casă departe de casă”.

Cred că mulți dintre voi vă regăsiți în descrierea aceasta și vreau să împărtășesc cu voi 
doar câteva lucruri pe care mi-aș fi dorit să le aud când eram în anul I:

un om informun om informat este un om puternic! 
PutețiPuteți afla atât de simplu informații despre universitatea noastră: fie de pe site-ul principal, 
de pe site-urile facultăților, din Ghidul Studentului, Calendarul Studentului sau prin 
studenții reprezentanți. Noi, Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din 
București și Senatul Studenților vă suntem mereu aproape și gata să vă ajutăm să găsiți 
răspunsuri, astfel, vă invit să apelați cu incredere ori de cate ori aveți o problemă sau o 
nelămurire la voluntarii noștri si studenții reprezentanti și, de ce nu, să deveniti chiar voi o 
voce pentru colegii vostri. 

timpul pierdut nu mai potimpul pierdut nu mai poate fi recuperat niciodata!
ProfitațiProfitați din plin de această perioadă, învățați să găsiți acel echilibru între distracție și viața 
academică, nu lăsați totul pe ultima sută de metri, investiți în voi și în educația voastră. Dar 
mai ales nu lăsați oportunitățile să treacă pe lânga voi. Veți avea parte de numeroase 
oportunități în ASE: voluntariat în asociații studențești, proiecte și workshop-uri de 
dezvoltare personală, evenimente cu reprezentanți ai mediului de afaceri, posibilitatea de 
a pleca în mobilități internaționale, activități sportive, dezbateri academice, concursuri de 
antreprenoriat și lista poate continua. De voi depinde dacă vreți să fiți un simplu spectator 
al vieții voastre sau să deveniți actorul principal.al vieții voastre sau să deveniți actorul principal.



mesajul presedintelui senatului studentilor, ,

tot ce ti-ai dorit vreodata este de celalata parte a fricii!
Strâns legat de ce am menționat anterior, să nu vă fie teamă să vă depășiți limitele, să vă 
extindeți zona de confort și să încercați lucruri noi, care vă pot provoca. Avem atâta 
potențial în noi, acces la resurse, ne trebuie doar puțin mai multă voință.

NuNu este un secret și cred că toți ne-am lovit până acum de sintagma „of tinerii din ziua de 
azi”, este de datoria noastră să le demonstrăm celor care nu au încredere în noi că știm, 
că putem, că suntem generația cu superputeri.

va doresc un an universitar plin de reusite!
Drd. Andra-Nicoleta Mecu



mesajul consilierului rectorului pentru

probleme studentesti,,

dragi studenti,

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 
științelor economice.

VValorile pe care este construită universitatea sunt valorile esențiale pe care vă invit să le 
îmbrățișați pentru a fi pregătiți pentru viitor. Spiritul de inițiativă, devotamentul, pasiunea, 
înclinația spre studiu, alături de o viață studențească activă vor contribui la dezvoltarea 
potențialului cu care ați fost înzestrați. Prin participarea la activitățile didactice precum și la 
evenimentele organizate în universitate (conferințe, workshop-uri, prezentări de companii) 
aveți șansa de a vă transforma studenția într-o călătorie de neuitat și de a vă forma 
competențele care vor sta la baza unei cariere de succes.

VăVă rog să conștientizați că suntem răspunzători de direcția în care va evolua economia 
românească, europeană și globală, că putem produce schimbările pe care ni le dorim și 
că putem contribui la bunăstarea societății, prin implicarea în proiecte care să vă 
împlinească, prin oferirea ajutorului fără a aștepta vreo recompensă, printr-o gândire 
critică și realizarea 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, vă doresc mult succes în noul an universitar și cât mai 
multe realizări personale și profesionale!

Cu drag,
Lect. uniLect. univ. dr. Ioan – Radu PETRARIU

,



STUD ASE FABIZ 2022-2025
STUD ASE AMP 2022-2025
STUD ASE BT 2022-2025
STUD ASE CSIE 2022-2025
STUD ASE CIG 2022-2025
STUD ASE DREPT 2022-2026
STUD ASE STUD ASE ETA 2022-2025
STUD ASE EAM 2022-2025
STUD ASE FABBV 2022-2025
STUD ASE MAN 2022-2025
STUD ASE MRK 2022-2025
STUD ASE REI 2022-2025

ALEGE UN GRUP >>>>>>>>>>>>>
GGrupuri online ale fiecărei facultăți sunt 
prezente pe Facebook pentru a ajuta 
studenții, indiferent de anul lor. Devino 
parte dintr-o comunitate de studenți 
pentru studenți și fii printre primii care 
află cele mai recente șri și cele mai 
importante informații legate de viața 
studestudențească la ASE.

Pentru voi, dragii noștri boboci, am creat 
cele mai recente grupuri de studenți care 
vă așteaptă sosirea. Ca atare, căutați unul 
dintre următoarele grupuri de Facebook 
în funcție de facultatea pe care ați ales să 
o urmați.

ALEGE GRUPUL DE FACEBOOK ONLINE PENTRU
FACULTATEA LA CARE TE-AI ÎNSCRIS



CAPITOLUL 1. CUNOAȘTE-ȚI UNIVERSITATEA 12

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.

AcademiaAcademia de Studii Economice din București a luat ființă în baza unei legi care a fost 
promulgată de 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.

DinDin anul 1913 și până în 1926, Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale din 
București a funcționat într-un spațiu închiriat de pe Calea Victoriei, iar actuala locaţie a 
ASE-ului este situată în Piața Romană.

PrimulPrimul 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.

AcademiaAcademia de Studii Economice din București este asociată cu tradiția 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 
postuniversitare, departamente de cercetare, de studii postuniversitare și de perfecționare 
didactică.

ISTORIA ASE
alege un lider si vei deveni un lider!alege un lider si vei deveni un lider!,



CAPITOLUL 1. CUNOAȘTE-ȚI UNIVERSITATEA 13

FACULTĂȚI
DIN CADRUL ASE



CAPITOLUL 1. CUNOAȘTE-ȚI UNIVERSITATEA 14

CONDUCERE
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: 670
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
Conf. univ. dr. 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
Andra MECUAndra MECU
Tel. 0720 180 487
E-mail: andra.mecu@stud.ase.ro
Audiențe: joi 15.00-17.00, Imobil Frumoasei, 
sala 25



CAPITOLUL 1. CUNOAȘTE-ȚI UNIVERSITATEA 15

DECANI
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. +4 021 335.46.35
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

BBUCHAREST BUSINESS SCHOOL
Conf. univ. dr. Vasile Alecsandru STRAT
Tel. +0722 161 327
E-mail: vasile.strat@bbs.ase.ro

CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI 
INFORMATICĂ ECONOMICĂ
Prof. univ. dr. Marian DÂRDALĂ
TTel. +4 021 319.19.09
E-mail: dardala@ase.ro 

CONTABILITATE ȘI INFROMATICĂ 
DE GESTIUNE
Prof. univ. dr. Liliana FELEAGĂ
Tel. +4 021 319.19.89, Int.116
E-mail: liliana.feleaga@cig.ase.ro 

DREDREPT
Lect. univ. dr. Ovidiu Ioan DUMITRU
Tel. +40 21 319 19 00, int. 392 
E-mail: ovidiu.dumitru@drept.ase.ro 

ECONOMIA AGROALIMENTARĂ 
ȘI A MEDIULUI
Prof. univ. dr. Mirela STOIAN
Tel. +4 021 319.19.00 , int. 566
E-mail: mirela.stoian@eam.ase.ro

ECONOMIE TEORETICĂ ȘI APLICATĂ
Prof. uniProf. univ. dr. Grigore PIROȘCĂ
Tel. +4 021 319.19.00, 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
E-mail: ionela.costica@fin.ase.ro E-mail: ionela.costica@fin.ase.ro 

MANAGEMENT
Prof. univ. dr. Ion POPA
Tel. +4 021 310.10.82
E-mail: ion.popa@man.ase.ro 

MARKETING
Prof. univ. dr. Călin Petrică VEGHEȘ
TTel. +4 021 319.19.80
E-mail: calin.veghes@mk.ase.ro 

RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE
Prof. univ. dr. Gheorghe HURDUZEU
Tel. +4 021 319.19.90, Int. 171
E-mail: gheorghe.hurduzeu@rei.ase.ro 



CAPITOLUL 1. CUNOAȘTE-ȚI UNIVERSITATEA 16

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.
BuleBulevardul 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.  
Totodată, aici își desfășoară activitatea și Centrul de 
Consiliere și Orientare în Carieră.

2 2

CLĂDIRILE
ACADEMIEI DE STUDII

ECONOMICE DIN BUCUREȘTI



Metrou Piața Romană - Magistrala 2
- Piața Romană: 133. Artera Piața Romană
- Piața Romană: 79, 86, 133, 361, 381. Artera Piața Romană
- Piața Romană: 131, 301, 331. Artera Bulevardul Magheru
- Piața Romană: 168, 226, 368. Artera Bulevardul Magheru
- Piața Romană: 361, 381, 783. Artera Bulevardul Magheru
-- Piața Romană: 79, 86. Artera Bulevardul Lascăr Catargiu
ASE (în zona cu clădirea 2): 131, 301, 331. Artera Calea Dorobanți
- Calea Victoriei: 133. Artera Bulevardul Dacia
- Calea Victoriei: 133, 168, 226. Artera Bulevardul Dacia
- Calea Victoriei: 79, 86. Artera Strada General Gheorghe Manu
- Sfinții Voievozi: 65, 97. Artera Strada Occidentului

IN F O R M A Ț II D E S P R EMIJLOACE DE TRANSPORT ÎN 
APROPRIEREA FACULTĂȚILOR

CAPITOLUL 1. CUNOAȘTE-ȚI UNIVERSITATEA 17

HARTA CLĂDIRILOR



CAPITOLUL 2. STUDENT ÎN ASE

GRADUL 1 DE CONFORT

OPORTUNITĂȚI DE CAZARE

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.

ComplexulComplexul 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, camerele sunt 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 4 studenți.

2 oficii
2 săli de lectură
Cabinetul Moxa - parter
Cabinetul Stomatologic - în curtea 
campusului
Cantina Moxa - în curtea campusului

12 minute de mers 
pe jos din Piață Romană
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GRADUL 1 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 în 
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 stația de metrou Crângași.

Căminele sunt mixte, sunt cele mai noi cămine aleCăminele 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.

oficiu la fiecare etaj
săli de lectură

19

FACILITĂȚI CUM AJUNG?



CAPITOLUL 2. STUDENT ÎN ASE

GRADUL 1 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 liniștit, 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.

SituatSituat 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. 
Cantina UTCB este situată în imediata vecinătate a căminului, având prețuri 
accesibile. 

În TEI C1, numărul de studenți care pot fi cazați într-o cameră este de 4.

sală de lectură
STB 182 (Stația Maica Domnului)
până la Perla - 331,131,301/ 282 
(Stația Maica Domnului) 
până la Piața Dorobanți

Bulevardul Lacul Tei 116
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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.

NuNu 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 destinate fetelor. Căminele 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.

ÎnÎn 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.

În Complexul Belvedere Vechi, numărul de locuri din cameră este de 2.

2 biblioteci
spălătorie de haine - în apropierea
complexului

Pe jos 6 min - Pasaj Grand - 162 
(3 stații) până la Gara Basarab - 163 
(6 stații) coboară la Piața Romană

Pe jos 10 minute -  Metrou Crângași M1 
(3 stații) până la Piața Victoriei 
- schimb M2 (2 stații în direcția Berceni) 
- coboară la Piața Romană- coboară la Piața Romană

Strada Inginer Cristian Pascal
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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.

DeDe 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.

sală de lectură
4 oficii
spălătorie de haine - în C2
sală de sport

METROU (Stația 1 Mai) + 10 minute 
de mers pe jos sau (11 min până la STB) 
- STB 381 (Stația Aviator Popișteanu) 
- până la piața Romană 

Strada Aviator Traian Vasile 59
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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.

sală de lectură
oficiu STB 135 (Stația Energeticienilor) 

+ 10 min de mers pe jos

METROU (Stația Dristor) 
+ 15 minute de mers pe jos

Strada Energeticienilor 9-11
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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. 

ServiciulServiciul 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

SCS
Serviciul Cazare Studenți



Ce reprezintă Senatul Studenților?

Ce înseamnă reprezentantul studenților?

Studentul reprezentant este vocea ta în relația cu secretariatul, 
conducerea facultății și a universității.

Responsabilitățile unui reprezentant sunt:
• Programarea examenelor;
• Decontarea abonamentelor STB;
• Reprezentarea ASE în afara instuției;
• Parciparea la ședințele semestriale;
•• Exprimarea votului în legătură cu diverse acte normave.

Studenții reprezentanți sunt:
• Șefii de grupă;
• Șefii de serie;
• Studenții reprezentanți din Consiliul Facultății;
• Studenții reprezentanți din Senatul Studenților.

Senatul Studenților – echipa studenților ce reprezintă interesele comune ale tuturor 
stundeților de la nivelul diverselor formații, programe sau cicluri de studii ale Academiei de 
Studii Economice din Bucureș. 

Printre valorile unui student reprezentant se regăsesc spiritul de inițiavă, implicarea 
acvă, voluntariatul, creavitatea, comunicarea, entuziasmul, devotamentul, solidaritatea, 
integritatea, profesionalismul și pasiunea.

   Senatul Studenților ASE      us.ase.ro      office@us.ase.ro     @uniunea_studenlor_ase
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 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 - Așare 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

IDM
PAGINA PERSONALĂ
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Perioada studenției este marcată de dorința de a dobândi cât mai multe informații 
prețioase și utile, drept urmare, considerăm că este important să cunoști detalii 
legate de bibliotecile universității.

Biblioteca,Biblioteca, constituită din peste 600 de locuri disponibile în sălile de lectură 
(unitatea centrală, filiale și campus, dar și filiale departamente), asigură accesul 
studenților la publicații monografice, periodice, resurse electronice și 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 cadrul bibliotecii pentru utilizatorii specifici (studenți, masteranzi, 
doctoranzi și cursanţi la studii postuniversitare) se face în baza unui permis de 
bibliotecă, eliberat gratuit, valabil atât pentru unitatea centrală din clădirea Ion 
Angelescu, cât şi pentru bibliotecile filiale. Cardul de bibliotecă, valabil pe durata 
unui program de studii, este obligatoriu pentru servici de lectură la sală, împrumut, 
prelungire termen restituire, serviciu de referințe bibliografice, acces la baze de 
date, servicii de instruire si asistență etc. 

ÎnÎn cadrul proiectului Anelis Plus, utilizatorii bibliotecii vor beneficia de acces la 
următoarele baze de date: Elsevier, Clarivate Analytics, ProQuest, Scopus, 
Emerald. 

De asemenea, Biblioteca ASE oferă accesul la date de date științifice, cu reviste în 
format full-text și bibliometrice, colecții de carte electronică, precum și acces la 
platforme de date statistice: ScienceDirect, Emerald Journals, Scopus, SciVal, 
Derwent Innovations Index, Journal Citation Reports, Clarivate Analytics - Web of 
Science, InCites Benchmarking, and Analytics, ProQuest, JSTOR, CEEOL, CABI. 

DeDe asemenea, biblioteca oferă acces electronic la: materiale bibliografice admitere 
masterat, acces la platforma ORBIS, acces la resursele electronice (Euromonitor 
Passport, Jstor Bussiness, IFRSbox), acces la platforma Compustat (Capital IQ).

BIBLIOTECILE ASE

BAZE DE DATE

BIBLIOTECI
ȘI SĂLI DE LECTURĂ
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Ca urmare a semnării contractelor de acces la literatura științifică în cadrul 
proiectului Anelis Plus, 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).

Detaliile cu privire la conținutul bazelor de date găsiți pe site-ul bibliotecii, partiția 
Resurse. Alte resurse electronice disponibile: Cursuri și manuale ASE; Abstracte 
teze de doctorat; Reviste ASE.

PentruPentru accesarea unor servicii electronice este obligatorie autentificarea în sistemul 
informatic de bibliotecă, la adresa web: http://opac.biblioteca.ase.ro/opac, 
autentificarea fiind realizată cu user și parolă IDM.

Biblioteca online înglobează numeroase materiale didactice: cursuri universitare, 
manuale, cărți și lucrări aplicative, manuale, cărți și lucrări aplicative apărute la 
diferite edituri, recomandate în bibliografia examenului de finalizare licență pentru 
fiecare facultate, publicații disponibile în format digital, opere ale economiştilor 
români şi ale unor personalităţi marcante din domeniul socio-economic, iar lista 
poate continua.

PentruPentru a putea beneficia de tot ceea ce biblioteca oferă in 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-l primești și uită-te 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 e-mail personală, contul va fi 
activat in termen de 24 de ore de la completarea și semnarea certificatului de 
afiliere primi în e-mailul de notificare înregistrare.
● Trimite certificatul completat la adresa de e-mail: events@e-nformation.ro

BIBLIOTECA ONLINE
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CANTINE
UNDE PUTEM LUA MASA?

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.

PentruPentru 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 

Programul cantinelor este următorul:
Moxa:  Luni - Vineri: 12:00 - 16:00 ; 17:00-19:00
      Sâmbătă: 12:00 - 17:00

Cihoschi: Luni - Vineri:12:30 - 15:00
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CABINETE
MEDICALE

Cabinetul de medicină generală te așteaptă la 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.

ImportantImportant 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.

ProgramulProgramul cabinetului medical este de Luni până Vineri, între orele 08:00 - 19:00, iar 
cabinetul medical poate fi contactat la Telefon: 021.319.19.00, interior 541.

Cabinetul stomatologic, cu sediul în clădirea cantinei Moxa, oferă consultații și 
tratamente stomatologice prin intermediul a 3 medici și a două 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. 

ServiciileServiciile gratuite oferite includ: obturații, tratamente de canal, extracții, dar și 
tratamente profilactice. În prezent, programul cabinetului stomatologic este de Luni până 
Vineri, între orele 07:00 - 20:00, cu mențiunea că pe parcursul anului universitar programul 
actual va suferi modificări. De asemenea, în primele două săptămâni ale primului 
semestru al anului universitar 2022-2023 cabinetul stomatologic nu va funcționa. 
Cabinetul stomatologic poate fi contactat la Telefon: 0753175966.

PentruPentru urgențele stomatologice ce apar în afara orelor de program ale cabinetului 
stomatologic studențesc, studenții se pot adresa Facultății de Medicină Dentară din Str. 
Calea Plevnei, Nr.19 (Reper Piața Kogălniceanu, sector 5).

CABINETUL DE MEDICINĂ GENERALĂ

CABINETUL STOMATOLOGIC
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BURSE
ȘI FACILITĂȚI

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!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:

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)   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 2022-2023): 750 lei

BURSELE SOCIALE
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Se acordă unui procent de 3% din numărul total al studenților de la programele de licență 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: pentru 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.profesionale ale semestrului I din anul universitar curent.
Cuantum lunar/bursă (an universitar 2022-2023): 1000 lei

SeSe 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 2022-2023): Cuantum lunar/bursă (an universitar 2022-2023): 800 lei

BURSELE DE MERIT

SeSe 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.organizatorice și sportive.
Cuantum lunar/bursă (an universitar 2022-2023): 1400 lei

BURSELE DE PERFORMANȚĂ

BURSELE DE PERFORMANȚĂ PENTRU REZULTATE DEOSEBITE LA ÎNVĂȚĂTURĂ
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...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 2022-2023): 800 lei

Bursele de excelență sunt 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 2022-2023): 1500 lei

- 5 burse pentru performanţe deosebite în activitatea organizatorică şi culturală;
Cuantum lunar/bursă (an universitar 2022-2023): 1000 lei

- 22 burse pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare.- 22 burse pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare.
Cuantum lunar/bursă (an universitar 2022-2023): 1000 lei

BURSELE DE EXCELENȚĂ

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 lunar/bursă (an universitar 2022-2023): 1000 euro/an universitar

BIROU BURSE ȘI ALTE DREPTURI FINANCIARE ALE STUDENȚILOR
Email: burse@ase.ro
Tel: 021.319.19.00 sau 021.319.19.01 int.179
Sala 0339 (Clădirea Ion N. Angelescu, etajul 3)

Metodologia privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţii de 
la învăţământul cu frecvenţă în anul universitar 2022-2023 poate fi consultată la adresa:
https://consilierstudenti.ase.ro/metodologie-burse-2022-2023/

BURSELE REGALE „REGELE CAROL I” ȘI „REGINA ELISABETA” 

BURSELE DE PERFOMANȚĂ PENTRU...
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EVENIMENTE
SPORTIVE

„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.

FFotbalul 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

SecțiaSecția 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-amȚi-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!
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Pe lângă atenția deosebită pe care o acordă activităților academice, Academia de Studii 
Economice susține sportul și performanța, fapt pentru care a sprijinit înființarea Clubului 
Sportiv Universitar „ASE” București. Clubul este destinat atât studenților, profesorilor și 
absolvenților dar și sportivilor de performanță care vor să inspire și să motiveze tinerii să 
ducă o viață sănătoasă, activă și disciplinată. Astfel, CSU ASE creează o legătură între 
trecut și prezent pentru a ne bucura împreună de un viitor mai bun.

DeșiDeși are doar doi ani de la afilierea primei secții sportive, CSU ASE a reușit să se remarce 
rapid pe plan național și să devină unul dintre cele mai puternice cluburi sportive. În 
prezent avem 7 secții sportive (Șah, Fotbal-Tenis, Volei, Baschet, Fitness-Culturism, 
eSports și Oină). 

Secția de Șah este prima înființată dintre cele 8 secții și în cei doi ani de activitate a 
acumulat performanțe din ce în ce mai notabile pe plan național și internațional:

•• Câștigarea Superligii Feminine - cel mai important turneu pe echipe din România, 
victorie ce a adus clubului titlul de „CEL MAI PUTERNIC CLUB DE ȘAH DIN ROMÂNIA”
• Promovarea din Divizia B în Divizia A și din Divizia A în Superliga masculină 
câștigând toate meciurile
• Campionatul Mondial Universitar de Șah 2021- locul I-UE și locul 8 în lume
• Victorii directe împotriva universităților Harvard, MIT, Princeton, YALE în cadrul 
Turneului Internațional „CHESS COLLEGIATE” 
•• David Gavrilescu (student la REI) devine CEL MAI TÂNĂR MARE MAESTRU al 
României

 



CAPITOLUL 2. STUDENT ÎN ASE 37

ÎnÎn 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”)

 

Alessia Ciolacu și Mircea Pârligras
Campionii României la șah clasic!
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Secția de volei pe nisip/zăpadă a fost a doua secție înființată în cadrul CSU ASE și a 
încurajat studenții și tinerii să performeze sub culorile clubului nostru, iar ei au făcut-o cum 
nu s-a putut mai bine:

• Medalie de bronz la Campionatele Balcanice de senioare
• Medalie de aur la Campionatele Balcanice U22
• Medalie de aur la Campionatele Balcanice U20
• Medalie de aur la Campionatul Național de volei pe zăpadă

SecțiaSecția de Fitness-Culturism este cea mai recent-înființată secție a Clubului Sportiv 
Universitar ASE și la doar câteva luni de la înființare a adus 50 de medalii la Campionatele 
Naționale 2022!
• 27 Medalii de aur
• 10 Medalii de argint 
• 13 Medalii de bronz 

Fotbal-Tenis: 
•• 11 medalii la Campionatele Naționale și etapele de calificare la acestea.

Baschet: 
• argint la Campionatele Naționale U16
• Participantă în cadrul Turneul Final al European Youth Basketball League
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„În echipa CSU ASE te pregătești cu încredere maximă pentru a deveni cel mai bun”  
   - David Gavrilescu - student REI și cel mai tânăr Mare Maestru al României

„Am venit alături de CSU ASE pentru a face împreună performanță. Am ales locul unde mă 
simt cel mai bine, unde mi se oferă oportunitatea de a face ce îmi place și de a-i inspira și 
pe tineri să îmi urmeze exemplul. Am încredere deplină că împreună vom urca pe cele mai 
înalte trepte ale podiumurilor, iar dacă vrei și tu să faci performanță, trebuie să vii la CSU 
ASE!”
            - Mircea Pârligras - Campion Național en-titre la șah clasic

Contactați-ne pe canalele oficiale ale clubului:
• Facebook: CSU ASE
• Instagram: @csuasebucuresti
• Mail: secretariat@csu.ase.ro
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TABERE
STUDENȚEȘTI

  
Vara îți oferă oportunitatea pentru relaxare, alături de prieteni, după un an universitar 
anevoios și după o sesiune extenuantă.

ÎnÎn conformitate cu metodologia privind organizarea taberelor studențești, poți beneficia de 
locuri gratuite în tabără, în perioada vacanței. Dacă te încadreze în una dintre categoriile 
de cazuri sociale, studenți cu rezultate deosebite la învățătură, studenți care au avut 
activități într-un cadru organizat, la duce de manifestări culturale, artistice, științifice sau 
sportive, atunci ai ocazia să beneficiezi de o vacanță inedită la mare, la munte sau în Delta 
Dunării.

ÎnÎn plus, poți participa la activitățile din cadrul proiectului Summer Camp, organizat de 
Uniunea Studenților din România, proiect în care distracția și voia bună predomină de la 
răsărit și până la apus.

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: 

●● 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  
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PAȘI ESENȚIALI
ÎN VIAȚA DE STUDENT

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. 

ÎnÎn acest an universitar, durata activităților este de 80 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.

DisDisciplinele 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.

 

DESPRE ORAR

DISCIPLINE
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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. 

PentruPentru 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.

PUNCTELE DE CREDIT

FINALIZAREA STUDIILOR
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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. 

PrinPrin 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 la altul, în ciuda numărului mic de locuri pentru aceste proiecte. Vei avea astfel 
oportunitatea să studiezi exact ceea ce îți dorești.

AcademiaAcademia de Studii Economice îți vine în sprijin cu programul Erasmus pentru mobilități 
internaționale, disponibil pentru studenții din cadrul tuturor ciclurilor de învățământ. 

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 acumulezi, la 
momentul selecției, un procent de minim 70% din punctajul maxim de credite obligatorii, fără cele 
obținute la materiile facultative și speciale și cu media generală peste 7,00. Prin excepție, 
studenții doctoranzi trebuie să fie integraliști.

EsteEste o șansă unică să călătorești și să studiezi în anumite țări în care nu ti-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.

AflăAflă 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 3 documente (scrisoare de intenție, curriculum vitae, proiect de studii) ;
- un test lingvistic (în cazul în care nu deții un certificat de competență lingvistică); 
- un interviu într-o limbă străină (obligatoriu pentru toți studenții participanți la concurs).

CUM ESTE POSIBIL?

CUM TREBUIE SĂ PROCEDEZ?

MOBILITĂȚI
INTERNAȚIONALE
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Media finală de concurs este compusă din: 50% media anilor de studii, 30% testul de competență 
lingvistică și 20% interviul în limba străină în care se va studia. Pentru ca un student să fie eligibil 
pentru mobilitate, media generală de concurs trebuie să fie minim 5,00.

Toate aceste informații, precum și un exemplu al modului de calcul al mediei finale, 
respectiv al stabilirii eligibilității sunt disponibile la următoarea adresă:
  
https://www.senat.ase.ro/wp-content/uploads/2022/20220921/51.Hot.Senat%20nr.%20184%
20din%2021.09.2022_Reg.program%20Erasmus_rev.pdf

DEPARTAMENTUL DE RELAȚII INTERNATIONALE
(+40) 213 191 984 
international@ase.ro | www.international.ase.ro | @erasmus_ase

DATE DE CONTACT
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 Ce înseamnă Erasmus? Erasmus înseamnă totul, înseamnă o noua aventura, o noua etapă 
a vieții. Pentru mine această experiență a reprezentat cea mai frumoasa perioadă a vieții mele. 
Inițial trebuia sa stau doar un semestru, dar din cauza ca mi-a plăcut atat de mult am decis sa îmi 
extind mobilitatea și pe semestrul al doilea, și pot spune cu mana pe inimă că a fost cea mai bună 
alegere făcută.

DinDin cauza pandemiei, primul meu an a fost întru totul online, așa că prima mea experiență 
adevărata de student a fost la TalTech, o universitate modernă si internațională, care pune la 
dispoziție studenților nu numai cursuri de înaltă calitate ci si o grămadă de activități 
extracurriculare, cu profesori de la care am învățat foarte multe lucruri noi și cu un campus student 
friendly. îi mulțumesc pentru oportunitatea academică, pentru tot ce am învățat, pentru toate 
evenimentele organizate și cel mai mult pentru toți prietenii din toate colțurile lumii pe care mi i-a 
oferit. În acest an am întâlnit oameni extraordinari, pe care nu îi numesc doar prieteni, ci îi numesc 
cucu mândrie familia mea internațională. Am ras împreună, am plâns împreună, am învățat 
împreună, am petrecut împreună si am călătorit împreună, în fiecare lună o noua țară. A fost 
extraordinar să vad atat de mult din lumea aceasta uriașă în doar 10 luni. Când m-am întors din 
Erasmus, am răzuit jumătate din harta răzuibilă a Europei.

După acest an, Tallinn, și Estonia in general, a devenit a doua mea casa. Este o țară superbă, gata 
sa fie descoperită, plină de natură si de tradiții, friguroasă dar care se merită din plin. Acolo am 
experimentat pentru prima dată frigul de -20 de grade, am făcut ice swimming si cross country 
skiing, am văzut aurora boreala, am fost pirat pe Marea Baltică, am aprins torțe de ziua națională, 
am prins superputeri și am mers pe apa înghețată și am stat toată "noaptea" trează pe plaja în 
timpul nopților albe din iunie.

Mi-aMi-a fost extrem de greu să mă despart de acel loc, dar știu cu siguranță ca într-o zi voi reveni 
să îmi vizitez prietenii și să explorez și mai mult tot ce are Estonia de oferit. Conexiunile 
neașteptate pe care le creăm în Erasmus poate țin, poate nu, dar vor rămâne în sufletul nostru 
pentru totdeauna, la fel ca și toate amintirile. Once Erasmus always Erasmus 

- Raluca Andreea Bobaru  
Facultatea de Relații Economice Internaționale       
Erasmus în Estonia: Tallin University of Technology

„

„
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 Plecarea cu Erasmus a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat ca student. 
Pe lângă interacțiunea cu un sistem de învățământ diferit, am avut ocazia să descopăr și să vizitez 
locuri uimitoare, să leg prietenii și să mă bucur de o cultură complet nouă mie. Sunt deplin 
recunoscătoare echipei ESN Aveiro, care a organizat o mulțime de activități interesante pentru 
studenții Erasmus. Astfel, am avut șansa să fac surf in Oceanul Atlantic, să particip la degustări de 
vin în Porto și să vizitez nenumărate locații din Portugalia. 

MaiMai mult, nu a existat săptămână unde să nu avem cel puțin o petrecere organizată. Timp de 6 
luni, aceștia împreună cu ceilalți studenți Erasmus au fost ca o familie pentru mine. Căldura cu care 
am fost primită în micul orășel, m-a făcut să mă simt ca acasă și să nu îmi fie frica să explorez cât 
mai multe.

Această  experiență m-a învățat că atâta timp cât îți dorești, orice lucru este posibil. Deși scurtă, 
mi-o voi aminti pentru tot restul vieții. Este o oportunitate unică studenției, ce nu ar trebui ratată.

- Beatrice Ardeleanu  
Facultatea de Relații Economice Internaționale
Erasmus în Portugalia: Aveiro University

„

„
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ALUMNI ASE

CUM A ÎNCEPUT TOTUL?

CE ÎȘI PROPUNE ASOCIAȚIA ABSOLVENȚILOR ALUMNI ASE?
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AFER
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SESIUNEA DE 
COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

„ Participarea la Sesiunea de comunicări științifice este o bună oportunitate de a 
testa domeniile de interes pentru alegerea unei viitoare teme de licență/disertație sau 
de a vedea relația de colaborare cu un cadru didactic îndrumător. Se poate verifica 
astfel care este stilul de lucru al unui anumit cadru didactic sau care sunt punctele 
forte ale studentului/masterandului, precum și punctele unde mai trebuie lucrat 
(comunicare, prezentare, redactare, cercetare etc.).

PentruPentru studenții în ani terminali, este indicat să participe la sesiunea de comunicări 
științifice cu lucrarea/aplicația lor de licență/disertație în stadiul în care se află. Ea va 
suferi ulterior îmbunătățiri, pe baza recomandărilor comisiei și a coordonatorului. 
Cele mai bune lucrări de la sesiunea de comunicări pot primi invitația de a fi publicate 
în reviste de specialitate, iar cei mai buni studenți pot primi invitații de colaborare din 
partea profesorilor, pe partea de cercetare.
 
DeDe asemenea, în funcție de specificul facultăților, se poate participa și cu lucrări 
practice, care să își găsească un utilizator final.
Participarea vă poate îmbogăți portofoliul, CV-ul, precum și încrederea în sine. Este 
important să gustați din atmosfera acestor sesiuni științifice, fie și numai ca auditoriu. 
Vă puteți alege cu informații noi, idei de studiu, puteți întâlni reprezentanți din mediul 
de afaceri, cadre didactice noi și colegi pasionați de diferite teme de cercetare. ”

CE ÎNSEAMNĂ PARTICIPAREA LA SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE? 
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DPPD
Departamentul Pentru Pregătirea 
Personalului Didactic

PROGRAMELE DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ DPPD

DATE DE CONTACT
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DOCTORATUL
O ALEGERE PENTRU VIITOR

DE CE SĂ ALEGI DOCTORATUL?

ABILITĂȚI DOBÂNDITE
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CCOC
Centrul de Consiliere și 
Orientare în Carieră

BENEFICII CCOC

DATE DE CONTACT



CAPITOLUL 4. ACTIVITĂȚI STUDENȚEȘTI 54

SAS
Societatea Antreprenorială

Studențească

PRINCIPALELE PROIECTE REALIZATE DE SAS











Tu care dintre activitățile SAS ASE 
te implici în 2022?
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GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR
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CE URMEAZĂ?
Felicitări! Ai terminat ciclul de licență, ești absolvent acum! 
Îti surÂde ideea unui masterat?

De ce să alegi să urmezi un masterat după 3 ani de licență, și mai ales de ce în ASE? 
EiEi bine răspunsul este unul simplu. Pentru că ai 12 facultăți în cadrul cărora există 90 de programe 
de masterat, și pentru că ASE și-a confirmat poziția de lider în domeniul studiilor de business, la 
nivel național, conform clasamentului U-Multirank. În plus, poți opta pentru unul dintre cele două 
tipuri de programe de masterat: de cercetare sau profesional.

Ce diferență există între programele de masterat de cercetare și cele profesionale? În funcție de 
aspirațiile personale poți alege să aplici pentru un masterat de cercetare sau pentru unul 
profesional.

LaLa programele de masterat de cercetare se urmărește în general orientarea către cercetarea 
aprofundată în domeniul în care ai absolvit și ciclul de licență, iar exigențele sunt pe măsură.

Dacă în schimb vrei să te orientezi spre carieră și să te angajezi pe perioada studiilor, 
programele de masterat profesionale sunt alegerea perfectă. În cadrul acestor programe de 
masterat, de cele mai multe ori se urmărește diversificarea portofoliului de cunoștințe, în special 
pentru cei care au absolvit un ciclu de studii într-un alt domeniu. 

Orele la toate programele de masterat se țin după-amiază, de obicei începând cu ora 
15:3015:30, 17:30 sau 19:30. 

,
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USASE
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, dar și 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 atunci când o alta apare 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 studenților.

CelCel 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 conturezi 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! 

OricareOricare ar fi parcursul tău profesional, nu uita că, dacă activezi în domeniul care îți place, 
nu vei simți că lucrezi nici măcar o zi.

UNIUNEA STUDENȚILOR ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
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www.us.ase.ro www.aser.ro

www.aiesec.org.rowww.ascig.ro

www.bosromania.rowww.aseam.ro

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

www.fb.com/asaru1105

www.fb.com/microsoft.ase.ro

Asociația Studenților Facultății 
de Drept - ASE București

www.fb.com/profile.php?id=100085570891240

www.vipromania.ro

ASOCIAȚII STUDENȚEȘTI
CARE ACTIVEAZĂ ÎN ASE
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Școală Internațională de Vară ASE. Timp de 2 săptămâni, 
studenți din diferite colțuri ale lumii experimentează viața de 
student în România prin participarea la cursuri, activități și 
excursii în jurul României.

BUCHAREST SUMMER UNIVERSITY, EDIȚIA 16

Un proiect care a luat naștere din dorința restabilirii echilibrului 
mintal scăpat de sub control în pandemie. Trecerea de la 
mediul online la mediul fizic într-un interval de timp atât de mic 
necesită adaptare, așadar, împreună cu psihologii CCOC, 
realizăm această tranziție într-o manieră cât mai temperată.

HEAL YOUR BRAIN

Acest proiect presupune reuniunea unor numeroși antreprenori, bine 
cunoscuți în domeniul de business. Pe parcursul evenimentului, 
participanții se vor afla față în față cu povești de succes, cele mai 
importante secrete care necesită a fi cunoscute pentru inițierea unui 
start-up, oferindu-li-se inclusiv șansa de a obține finanțare pentru ideile 
de afaceri.

YOUTH ENTREPRENEURSHIP SCHOOL

67

PROIECTE 
USASE
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Acest proiect presupune întâlniri între studenții care vor să își 
perfecționeze vocabularul în anumite limbi străne. Fiecare 
întâlnire are o temă specifică iar pe parcursul sesiunii vor vorbi 
doar în limba străină la care s-au înscris.

LET’S TALK

Dacă ești proaspăt #AdmislaASE, mai mult ca sigur ai discutat 
cu unul dintre voluntarii noștri, fie pe grupul de Facebook, fie 
la telefon, fie pe Zoom. Proiectul acesta este dedicat viitorilor 
studenți ASE și își propune să le ofere o mână de ajutor în 
perioada admiterii.

ADMIS LA ASE 2022

Plecând de la situații din viața de zi cu zi, proiectul “Dezbate România”
promovează dezbaterile dinamice cu caracter economic, într-un cadru 
non-formal, unde argumentele clare sunt îmbinate cu un discurs 
convingător. Accentul pus pe modul de susținere al argumentelor, 
spontaneitate și creativitate oferă participanților posibilitatea de a-și 
dezvolta propriul stil în arta dezbaterilor.

DEBATE ASE

68

Seria Academic Scripturam a luat naștere din dorința de a îmbunătății 
abilitățile de redactare ale unei lucrări științifice (cercetare, lucrare de 
licență sau disertație). Astfel, în cadrul primului sezon, peste 200 studenți 
au participat și implicat activ în cadrul întâlnirilor avute. Vă invităm să fiți 
alături de noi și în sezonul următor pentru a afla informații de actualitate 
despre realizarea unei lucrări ce are caracter științific ca la carte!

ACADEMIC SCRIPTURAM
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Vremea de afară și nu numai ne împiedică din a mai călători 
dar asta nu înseamnă că nu o putem face prin intermediul. Din 
Caraibe, în Siberia, din trecut, într-un viitor post apocaliptic,
"everything is at your fingertips". Așadar împărtășește și află 
păreri noi despre acestea la clubul de carte USASE!

CLUBUL DE CARTE USASE

Proiectul Hire me! a apărut în urma manifestării dorinţei de către 
studenţi de a fi cât mai bine pregătiţi pentru oportunităţile de 
angajare pe timpul facultăţii sau după finalizarea studiilor. Astfel, 
fiecare modul al acestui proiect se concentrează asupra etapelor 
parcurse în cadul procesului de căutare și obținere a job-ului 
mult dorit.

HIRE ME!

SPEAK YOUR MIND

69

Reprezintă o întâlnire semestrială între conducerea ASE (Rector și 
Prorectori), șefii compartimentelor funcționale ASE și reprezentanții 
studenților. În cadrul acestei conferințe, reprezentanții studenților pot 
ridica diverse probleme identificate la nivelul facultăților și pot contribui 
la alegerea soluțiilor potrivite. De asemenea, prin intermediul acestei
întâlniri, participanții pot expune toate nelămuririle legate de viața
studențească.

Prin intermediul acestui proiect se urmărește îmbunătățirea abilităților 
de public speaking ale studenților. Principalul obiectiv urmărit de acest 
proiect este ca, la sfârșitul sesiunii de pregătire, discursul să prezinte 
următoarele caracteristici: claritate și cursivitate, coerență și acuratețe, 
corectitudine, logică și eficacitate.

CONFERINȚA SEMESTRIALĂ A STUDENȚILOR
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Acest proiect a fost lansat de către USASE în iarna anului 
2014, constând într-o acțiune prin care, împreună, am adus o 
bucurie în sufletul persoanelor aflate într-o situație precară. Am 
putut realiza acest lucru prin colectarea de haine, jucării și 
alimente pe care le-am donat ulterior celor care aveau mare
nevoie de sprijin, celor fără adăpost.

ÎMPARTE ZÂMBETE

Este un târg umanitar organizat de echipa USASE. De-a lungul 
edițiilor,voluntarii USASE au gătit prăjituri, au donat produse 
handmade și au pregătit ceai, vin fiert și cafea, pe care le-au 
oferit în zilele răcoroase dedecembrie pofticioșilor donatori. Banii
colectați au fost donați către colegi din ASE, cazuri sociale 
deosebite.

LUMINEAZĂ SUFLETE

BALURILE BOBOCILOR
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Proiectul își propune să ajute studenții care întâmpină dificultăți în 
înțelegerea unor materii de la facultate, în special materiale din primul 
an de licență, care pot părea dificile diferitelor grupe de studenți care au 
pregătire preuniversitarea diferite față de domeniul aferent materiilor 
propuse spre analiză.

USASE, împreună cu Consiliile Studenţilor Facultăţilor din ASE şi 
diverşi parteneri organizează în lunile octombrie, noiembrie şi 
decembrie Balurile Bobocilor tuturor facultăţilor din cadrul universității 
noastre, fiecare punând în scenă teme diferite, ele reprezentând, de 
asemenea, momentul ideal de a se lega noi prietenii între boboci şi noii
lor colegi.

ELITE ASE
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CORUL 
ASE

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 noi alături de care să ducă tradiția în excelență mai 
departe. 

FormatatFormatat pe 4 voci (Sopran,Alto,Tenori & 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.

corul ase

trupa de teatru t.r.i.p.
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-neÎncurajându-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.
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PHOTO
AREA

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. 

DacăDacă 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.

photo area

revista a.s.e. citi
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. 

DacăDacă 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.
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ARTĂ
DIGITALĂ

DEBATE
ASE

Casa artei digitale, a creațiilor grafice 2D și a animațiilor. Cam aceste cuvinte 
descriu cel mai bine ce se întâmplă în Clubul de Grafică și Artă Digitală. Este locul 
ideal în care poți examina alături de colegii tăi lucrări, poți învăța skill-uri noi și chiar 
să dezbateți diverse tehnici și moduri de lucru. 

PePe lângă workshop-uri, temele comune și lucrările ample se realizează cu aportul 
fiecăruia. Așa că așteptați-vă să vedeți adevărate capodopere digitale ce poartă 
semnătura studențiilor membri. 

grafica si arta digitala,

)) )

debate ase
Arta oratoriei și cea a argumentării se împreunează în Debate ASE. Indiferent de tema 
aleasă, echipele din clubul de debate reușesc să facă față cu ușurință provocărilor lansate de 
către echipele adverse și aplică tactici diversificate pentru a câștiga.

Începând cu meciuri amicale interne, continuând cu meciuri amicale cu echipe din alte 
universități și ajungând la competiții naționale și internaționale, echipele sunt pregătite 
constant să facă “front comun” și să croiască argumentele perfecte în orice împrejurare.
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RELAXARE
ÎN BUCUREȘTI ,

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 
cireșii 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.
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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 vorbim 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. 

OO parte considerabilă din acest parc este ocupată de Lacul 
Titan care, alături de cele cinci insule ale sale, numite în 
mod pitoresc Insula Pensionarilor, Insula IOR, Insula 
Trandafirilor, Insula Înecaţilor și Insula Câinilor, reprezintă 
una dintre atracțiile de top ale parcului. 
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