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„Comprehensive internationalization is a commitment, confirmed through action, to infuse
international and comparative perspectives throughout the teaching, research and service
missions of higher education. It shapes institutional ethos and values and touches the entire
higher education enterprise. It is essential that it be embraced by institutional leadership,
governance, faculty, students, and all academic service and support units. It is an institutional
imperative, not just a desirable possibility.”
NAFSA 2011 Report - Comprehensive Internationalization: From Concept to Action
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STRATEGIA DE INTERNAȚIONALIZARE 2016-2027
Internaționalizarea Academiei de Studii Economice din București a
reprezentat un efort constant în ultimii 25 de ani la nivelul institutiei
noastre, pe măsura apariției și dezvoltării instrumentelor suport (de
la programele TEMPUS și al Băncii Mondiale de la mijlocul anilor
1990, la instrumentele dezvoltate de Uniunea Europeană și
proiectele UEFISCDI în prezent).
Strategia de internaționalizare a ASE pentru perioada 2016-2027,
reprezintă primul document formal, prin care este asumată această
orientare strategică a instituției noastre, pe o perioadă de 10 ani.
Prioritățile de dezvoltare au fost identificate ca urmare a anchetelor
pe bază de chestionar în rândul cadrelor didactice și studenților
(noiembrie-decembrie 2016), a consultărilor cu decanii tuturor
facultăților din cadrul ASE și majoritatea prorectorilor responsabili
cu relațiile internaționale din perioada 1990 - 2016.
A fost constituit un grup de lucru multi-disciplinar pentru
internaționalizare, care a contribuit la elaborarea și testarea
strategiei.
Viziunea asumată prin strategia de internaționalizare: „Academia de
Studii Economice din București, o universitate proactivă,
recunoscută la nivel internațional, care promovează valorile
europene prin educație, cercetare, inovare și implicare în societate”.
Principalele coordonate de dezvoltare în domeniul relaţiilor
internaţionale sunt:
- internaţionalizarea „acasă”,
- internaţionalizarea „în străinătate”,
- internaţionalizarea cercetării,
- creşterea prestigiul internaţional.
Resursele necesare susținerii efortului de internaționalizare vor fi
asigurate prin proiecte naționale și internaționale (Erasmus+, EEA
Grants, Horizon 2020+, UEFISCDI etc.) și din fonduri proprii.
Ariile de dezvoltare şi indicatorii asumaţi se regăsesc in ariile
prioritare ale politicilor de internaționalizare ale învățământului
superior elaborate la nivelul Ministerul Educației Naționale şi au
drept obiectiv armonizarea performanţelor instituţionale cu
standardele de predare și de cercetare de la nivelul celor mai bine
cotate universități din lume.
Strategia de internaționalizare a ASE București a fost aprobată în
Ședința Senatului ASE din iunie 2017.
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COOPERARE INTERNAŢIONALĂ
Cooperarea internațională (internaționalizarea "în străinătate") se realizează pe mai multe coordonate:
 acorduri de cooperare internațională,
 afilierea la asociații și rețele internaționale,
 proiecte internaționale,
 mobilități internaționale ale studenților,
 mobilități internaționale ale cadrelor didactice și cercetătorilor.
La data de 1 martie 2016, ASE București raporta ca active un număr de 53 acorduri-cadru de cooperare
bilaterală (cu universități localizate în 25 de țări), 159 acorduri inter- instituționale Erasmus+, 5 acorduri
multilaterale de cooperare în cadrul unor rețele academice. În perioada analizată, au fost semnate 3
parteneriate strategice, 46 acorduri-cadru de cooperare, 70 de acorduri Erasmus+ și 3 acorduri de
cooperare cu instituții / organizații internaționale din domenii conexe educației și cercetării.
Acordurile de parteneriat strategic încheiate cu Academia de Studii Economice a Moldovei, CNAM Conservatoire National des Arts et Metiers de Paris și St. Petersburg State University of Economics
reflectă relațiile complexe și de lungă durată cu respectivele universități și angajamentul de extindere și
consolidare a acestor cooperări.
Din perspectiva cooperării bilaterale, ASE București a continuat procesul de extindere a parteneriatelor
din zonele tradiționale de interes, consolidând astfel prezența activă în regiune precum și valorifcarea
oportunităților de colaborare în planul mai larg al Ariei Europene a Învățământului Superior (EHEA).
Au fost semnate acorduri bilaterale cu universități din Europa Centrală și de Est (a permis creșterea
vizibilității ASE în țări cu care nu existau înainte contacte formalizate, precum Croația, Republica
Macedonia de Nord, Ucraina) și a fost urmărită consolidarea parteneriatelor cu țările Europei de Vest
(Franța, Germania, Elveția, Marea Britanie, Italia). În această perioadă au fost semnate acorduri
bilaterale cu universități din zone noi de interes, precum Asia Centrală și Caucaz (Armenia, Georgia,
Uzbekistan, Kazahstan, Azerbaidjan, Turkmenistan) și Orientul Mijlociu și Zona Mediteneană (Egipt,
Liban, Iran, Emiratele Arabe Unite). Aceste noi acorduri au fost materializate printr-un aport de studenți
străini la studii masterale și doctorale în ASE (Turkmenistan, Kazahstan, Uzbekistan, Egipt, Liban),
dezvoltarea de proiecte comune educaționale și de cercetare (Azerbaidjan, Turkmenistan, EAU).
De asemenea, din prisma direcțiilor Strategiei de Internaționalizare s-a avut în vedere consolidarea
parteneriatelor active cu universități relevante din Statele Unite ale Americii în vederea dezvoltării de
programe de studii organizate în comun, a creșterii participării la consorții internaționale, a atragerii de
cadre didactice internaționale în cadrul programelor ASE și a asigurării cadrului optim pentru mobilități
de studenți, cadre didactice și cercetători. (de menționat aici cooperarea la nivel de studii doctorale cu
Rutgers School of Public Affairs and Administration, cooperare academică și schimburi bilaterale cu
Indiana University la nivelul facultății de CIG, cooperare academică cu Metropolitan College of New
York, afilieri de curs cu Harvard Business School - Institute for Strategy and Competitiveness). Aceeași
abordare a fost adoptată și în zona Asiei, fiind încheiate și dezvoltate parteneriate active în Coreea de
Sud (a permis înființarea în ASE a Centrului Român de Productivitate în parteneriat cu Korea
Productivity Center), Japonia (a permis admiterea la studii doctorale în ASE a unui număr ridicat de
doctoranzi japonezi) și China (de menționat acordul încheiat cu Shanghai Lixin University of
Accounting and Finance, universitate aflată între primele zece universități din China Continentală).
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Europa Centrală și de Est - 42

Rusia și Asia Centrală - 20
Europa Occidentală - 48
America de Nord - 8

Asia - 12

Orientul Mijlociu - 12

PARTENERIATE SEMNATE 2016-2020
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• America de Nord

48

• Europa Occidentală

42

• Europa Centrală și de Est

12

• Orientul Mijlociu

20

• Rusia și Asia Centrală

12

• Asia

EVOLUȚIA PARTENERIATELOR (2020 raportat la 2016)
•parteneriate strategice

3

•instituții partenere

253

•rețele & asociații internaționale

22

•proiecte internaționale

14

•acorduri internaționale programe post-universitare

2

•acorduri Erasmus+

229 (+44 %)

•acorduri cadru

99 (+86%)
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ASOCIAȚII ȘI REȚELE INTERNAȚIONALE
Un rol important în consolidarea parteneriatelor internaţionale şi a imaginii pe plan extern îl are
participarea la evenimente şi activităţi în cadrul reţelelor şi asociaţiilor internaţionale relevante pentru
domeniul studiilor universitare economice și administrative.
AFILIERI INTERNAȚIONALE NOI (2016-2020)
- AACSB - The Association to Advance Collegiate Schools of Business
- CEEMAN - International Association for Management Development in Dynamic Societies
- EBI - European Banking Institute
- EURAXESS - Researchers in Motion
- ICPA Forum - International Comparative Policy Analysis Forum
- IREG - Observatory on Academic Ranking and Excellence
- IIE - Institute of International Education
- NISPAcee – Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe
- The University Forum for Human Resource Development
- Visegrad University Association
AFILIERI EXISTENTE
- ASECU ― Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region
- AUF – L’Agence Universitaire de la Francophonie
- BSUN – Black Sea Universities Network
- CEEPUS ― Central European Exchange Program for University Studies
- CESEENet - Central and South-East European PhD Network
- CONFRECO – Conférence des Recteurs des universities membres de l'AUF en Europe Centrale et Orientale
- EAPAA -European Association for Public Administration Accreditation
- European Retail Academy
- EUA ― European University Association
- EUNIS – European University Information Systems
- HERMES ―Higher Education and Research in Management
- IAAER ― International Association for Accounting Education and Research
- RESER – European Association for Research on Services
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MOBILITATEA INTERNAŢIONALĂ A STUDENȚILOR
O componentă importantă a internaţionalizării este reprezentată de mobilitatea studenţească, aflată la
nivelul de 492 mobilităţi outgoing în anul universitar 2018/2019, în creştere cu 16,6% faţă de anul
precedent, remarcându-se o dublare a numărului de mobilități față de anul 2016. Progresia se
datorează creşterii finanţării, atât în cadrul Programului Erasmus+ – Acţiunea KA1 mobilităţi (de la
743 mii Euro în Proiectul 2016 la 1,483 mil Euro în Proiectul 2019), a flexibilizării bugetelor, cât şi
apariţei altor surse de finanţare: proiecte Erasmus+ KA2 Parteneriate strategice (module de curs / școli
de vară / vizite de studii în străinătate) şi finanţări CSUD pentru doctoranzi în vederea participării la
conferințe științifice.
Mobilităţile internaționale studenţeşti outgoing se derulează în cadrul diferitelor programe la care
participă ASE Bucureşti. Majoritatea mobilităţilor din anul 2019 (437 mobilităţi – 88,8%) s-au
desfăşurat în cadrul Programului Erasmus+, având drept obiectiv efectuarea unei perioade de studii cu
durata de minimum un semestru la o universitate parteneră, efectuarea unui stagiu de practică în
străinătate sau vizite de studii / activităţi în cadrul unor proiecte din cadrul acţiunii KA2 Parteneriate
strategice. Celelalte mobilităţi s-au derulat la nivel doctoral – cu finanţare din partea CSUD (55
deplasări de scurtă durată, pentru participarea la conferințe științifice / seminarii doctorale – 11,2%, în
creștere cu 30% față de anul precedent). Mobilităţile internaţionale sunt distribuite pe cicluri de studii
după cum urmează: studii universitare de licenţă , 255 studenţi (51,8%), studii universitare de masterat ,
180 studenţi (36,6%), studii universitare de doctorat, 57 studenţi (11,6%).
Se constată o creştere semnificativă a numărului de mobilităţi pentru plasamente internaţionale,
ca urmare a implementării parteneriatului încheiat între Direcţia de Relaţii Internaţionale şi
AIESEC România.
Politica Direcției de Relații Internaționale este de creștere a numărului de acorduri și locuri disponibile
în cadrul proceselor de selecție, cu prioritate pe spațiul anglofon, unde există cea mai mare cerere.
Totodată. se urmăreșete asigurarea finanțării corespunzătoare pentru a încuraja mobilitatea studenților.
În prezent, în cadrul programului Erasmus+, finanțarea standard pentru mobilitățile de studii este de
470-520 Eur /lună, în funcție de țara de destinație, cu posibilitatea suplimentare pentru studenții
provenind din medii defavorizate (cu 200 Eur/lună). Finanțarea pentru mobilitățile de plasament este de
670 - 720 Eur/lună, în funcție de țara de destinație.
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Mobilități cu țările programului:
PROIECTE KA 103 cu finanțare E+ (MII EURO)

1483
1302

1185
743

2016

2017

2018

2019

Proiect 2019-1-RO01-KA103-061933 (01.06.2019 – 31.05.2021)
Proiect 2018-1-RO01-KA103-047788 (01.06.2018 - 31.05.2020)
Proiect 2017-1-RO01-KA103-036474 (01.06.2017 – 31.05.2019)
Proiect 2016-1-RO01-KA103-023825 (01.06.2016 – 30.09.2017)
Proiect Islanda (fond SEE)
MOBILITĂȚI ERASMUS+ PLASAMENTE

163
126

118
74

71
36

5
2016

2017
AIESEC

2018

2019

TOTAL

Mobilități cu țările partenere:
PROIECTE KA 107 cu finanțare E+ (MII EURO)

179
140
76
20
2016

2017

2018

2019

Proiect 2019-1-RO01-KA107-062599 (01.06.2019 – 31.07.2022)
Proiect 2018-1-RO01-KA107-048216 (01.06.2018 - 31.07.2020)
Proiect 2017-1-RO01-KA107-036521(01.06.2017 – 31.05.2018)
Proiect 2016-1-RO01-KA107-023904(01.06.2016 – 31.05.2018)
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MOBILITATEA INTERNAŢIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE,
CERCETĂTORILOR ŞI A PERSONALULUI ADMINISTRATIV
În anul 2019, s-au derulat 579 mobilităţi internaţionale, cu 28 % mai mult decât în anul 2018 (451),
respectiv cu 166 % faţă de anul 2016 (217 mobilităţi). Această evoluţie se datorează asumării
obiectivelor de internaţionalizare şi alocării de fonduri pentru participarea la conferinţe internaţionale
din străinătate, suplimentării bugetului Erasmus pentru mobilităţi de predare şi formare şi atragerii de
finanţări în cadrul unor proiecte extern (CNFIS FDI, FSS, FSS Shanghai, mobilităţi individuale
UEFISCDI).
În vederea susținerii procesului de internaționalizare a cercetării, începând cu luna octombrie 2016, a
fost instituit un fond din regia de cercetare pentru susținerea participării cadrelor didactice ASE la
conferințe științifice în străinătate. Acesta a permis finanţarea a 12 deplasări în anul 2016, 66 de
deplasări la conferinţe internaţionale de prestigiu în 2017, 125 în anul 2018, iar în anul 2019 122 de
deplasări la conferințe internaționale.
În anul 2019 din fondul proiectului FSS Shanghai au fost, de asemenea, finanţate 62 de deplasări
la conferinţe internaţionale de prestigiu şi 10 stagii de mobilitate internaţională.
Repartiţia pe ţări a acestor mobilităţi relevă un interes special pentru spaţiul european, statele membre şi
cele asociate UE reprezentând , 87% din totalul mobilităţilor. Destinaţiile cele mai frecvente au fost
Italia, Belgia, Spania, (30%) urmate de Franţa, Portugalia, Bulgaria, Germania.
Un loc important în cadrul mobilităţilor internaţionale îl ocupă stagiile de documentare şi formare
destinate acumulării competenţelor de management al programelor internaţionale. Menţionăm stagiile
de formare în domeniul internaţionalizării obținute în urma unui proces de selectie efectuate de către
prorectorul cu relaţiile internaţionale, şi amintim aici, Campus Internationalization: Structures that
Support Student Mobility, finanţat de Departamentul de Stat, USA și EducationUSA Leadership
Institute, la University of Illinois – 2017 şi stagiul de pregătire finanţat de landul german Baden
Wurtenberg în 2018 la Universitatea Konstantz din Germania. De asemenea, au fost realizate 65 de
stagii finanţate în cadrul programului ERASMUS+ (2016-2019) la universităţi partenere pentru
formarea în pregătirea şi gestionarea programelor internaţionale de studii, creşterea capacităţii de scriere
de proiecte, gestiunea mobilităţii internaţionale, deszvoltarea serviciilor universitare de suport.
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MOBILITĂŢI ALE PERSONALULUI 2016-2019
700
600

579

500

451

400
300

303
200

217

100
0
2016

2017

2018

2019

MOBILITĂŢI ALE PERSONALULUI 2016-2019
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• Mobilitati de formare Erasmus;
• Stagii de documentare;
• Intalniri pentru dezvoltare parteneriate;
• Alte obiective

SURSELE DE FINANŢARE UTILIZATE:

•
•
•
•
•
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Bugetele centrelor de cercetare şi ale proiectelor de cercetare naţionale şi
internaţionale (Erasmus+ KA2, H2020, PNII, PN III, Proiect MOVE, Proiect
UEFISCDI, CNFIS-FDI, FSS, FSS Shanghai etc;
Fonduri destinate managementului academic din bugetul central şi al facultăţilor:
finanţări asigurate de parteneri externi (burse guvernamentale) sau organizatorii
manifestărilor ştiinţifice;
Fonduri Erasmus şi Tempus;
Regia de cercetare – fond participare conferinţe;
Alte surse (finanţare personală, sponsorizări).

INTERNAŢIONALIZAREA ACASĂ
PROGRAME DE STUDII CU PREDARE ÎN LIMBI DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ
Programele de studii în limbi de circulație internațională asigură formarea de absolvenți competitivi pe
piața internațională a muncii și, în același timp, constituie un element de atragere a studenților străini.
Consolidarea acestor programeprin încheierea de parteneriate internaționale, asigurarea pregătirii
lingvistice corespunzătoare a cadrelor didactice și cooptarea de cadre didactice din străinătate reprezintă
priorități în procesul de internaționalizare.
În anul universitar curent există 27 de programe de studii în limbi străin cuprinse în ofertă:
- 10 programe de studii universitare de licență (8 în limba engleză, 1 în franceză, 1 în germană),
- 15 programe de studii universitare de masterat (13 în limba engleză, 1 în franceză, 1 în germană),
- 2 programe MBA internaționale, cu dublă diplomă,
Un aspect important în dezvoltarea acestor programe și deschiderea lor spre piața internațională îl
reprezintă oportunitatea de a urma programe cu dublă diplomă / doctorat în cotutelă, organizate în
colaborare cu parteneri exteni de prestigiu.
În anul 2017 a fost încheiat un acord de parteneriat cu Universitatea Bedfordshire (Marea Britanie)
pentru dublă diplomă la nivelul programelor de licență din cadrul Facultăților CIG, FABBV,
Management și REI. În același an a fost semnat parteneriatul strategic cu Université du Québec à
Montréal din Canada (UQAM), al cărui prim rezultat este dezvoltarea programului MBA RomânoCanadian, care va oferi dublă diplomă, atât Executiv MBA din partea UQAM cât și diplomă de masterat
din partea ASE prin BBS.
La nivel de masterat, în afara colaborărilor existente cu BI - Norwegian Business School (REI),
University of Amsterdam (CIG) și EM - Strasbourg Business School (FABIZ și REI), au fost
operaționalizate începând cu 2018 două noi acorduri: Universita degli Studi di Roma "La Sapienza"
(FABIZ) și ENSAI - Ecole Nationale de Statistique et Analyse de l'Information (CSIE), iar din 2019 cu
Université d'Artois (MAN).
De asemenea, a fost lansat cu succes Programul post-universitar "Strategic Hospitality Management",
organizat în colaborare cu Ecole Hoteliere de Lausanne (Elveția), a cărui primă promoție a absolvit în
aprilie 2018.
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STUDENŢI INTERNAŢIONALI ÎN ASE
În anul universitar 2019/2020, în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti sunt
înmatriculaţi 814 studenţi internaţionali (cetăţeni ai Uniunii Europene, candidați aflați sub protecție
subsidiară, cetăţeni care deţin permis de şedere pe termen lung, şcolarizaţi în aceleaşi condiţii cu
cetăţenii români, şi cetăţeni ai unor state terţe, având un regim tarifar special (cu bursă, fără bursă şi
fără taxă, cu taxa în lei, respectiv pe cont propriu valutar).
Repartiţia studenţilor străini pe cicluri de studii este următoare:

 655 studenţi înmatriculaţi la studii universitare de licenţă şi masterat (+8,62%)
 88 studenţi înmatriculaţi la studii universitare de doctorat (-1,12%)
 71 studenţi înmatriculaţi la anul pregătitor pentru învăţarea limbii române (+14,52%)
EVOLUȚIA STUDENȚILOR STRĂINI ÎN PERIOADA
2016-2020

754

722

690

814

+17%
*Anul universitar 19/20
raportat la 16/17

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Comunitatea studenţilor internaţionali care urmează studii universitare complete în cadrul universităţii
noastre reprezintă 44 de naţionalităţi, contribuind în mod semnificativ la procesul de internaţionalizare a
comunităţii universitare. Cei mai mulți studenți internaționali provin din Republica Moldova (50%),
Albania, Nigeria, Maroc, Turkmenistan, Yemen Ucraina, Tunisia, Germania (cu ponderi de 1,9% - 5,7%
fiecare).
STUDENŢI INTERNAŢIONALI FULL TIME 2016/2020
STUDENŢI PE CONT PROPRIU VALUTAR
400
350
300
250
200
150
100

54

64

50
54
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42
67

72

156

160

2018-2019

2019-2020

62

131

131

2016-2017

2017-2018

50
0
LICENTA
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MASTERAT

DOCTORAT

AN PREGATITIOR

NOI TAXE DE ŞCOLARIZARE ÎNCEPÂND CU ANUL UNIV 2018/2019


2700 Euro – studii universitare de licenţă



3600 Euro – studii universitare de masterat



5000 Euro – studii universitare de doctorat



2700 Euro – an pregătitor limba română

TAXE DE ŞCOLARIZARE ÎNCASATE (EURO)*

960007
746400

750065

2016-2017

2017-2018

2018-2019

1015624

2019-2020

*sumă încasată până la data de 31/12/2019
CATEGORII DE STUDENŢI INTERNAŢIONALI ÎN 2019/2020
 cetăţeni ai altor state ale Uniunii Europene, refugiaţi şi cetăţeni care deţin permis de şedere pe
termen lung: admişi şi şcolarizaţi în aceleaşi condiţii cu cetăţenii români (7%)


români de pretutideni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Balcani şi Diaspora
(45%)



cetăţeni ai unor state terţe (non-UE): admşi şi şcolarizaţi conform unor metodologii specifice,
regim: cont propriu valutar, cont propriu în lei, bursieri ai statului român (40%)
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STUDENȚI INTERNAȚIONALI - MOBILITĂȚI INCOMING
Universitatea noastră a primit un număr de 92 de studenţi străini, 15 naționalități, prin programele de
mobilități de studiu ( Erasmus+ și asimilate) în anul universitar 2019/2020, valoare cu aproximativ 26%
mai mare față de anul universitar precedent. Studenții aflați în programe de mobilitate sunt înmatriculați
temporar, pentru un semestru sau un an universitar, putând să își aleagă discipline din diferiți ani de
studii / specializări, în vederea îndeplinirii programului de studii agreat cu universitatea de origine.
În perioada de referință, au fost organizate și vizite de studii ale unor grupuri de studenți și cadre
didactice de la universități partenere, după cum urmează:
- Indiana University, SUA – organizată de Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune pentru
studenți la nivel de licență și MBA (perioadă de studii, combinată cu practică), anual, în lunile aprilie mai (18 studenți în 2016, 24 studenți în 2017, 33 studenți în 2018),
- CNAM Paris, Franța - organizată de Bucharest Business School, studenți MBA pentru cursuri, vizite la
companii și pregătire proiect, anual, în luna iulie (20 - 25 studenți),
- Zwolle University of Applied Sciences, Olanda - organizată de Facultatea de Relații Economice
Internaționale - mai 2017 (25 studenți + 2 cadre didactice), a avut drept rezultat semnarea unui acord
inter-instituțional Erasmus+,
- Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria - organizată de Facultatea de Administrație și
Management Public - mai 2016 (11 masteranzi + 2 cadre didactice),
- RANEPA - Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscova,
Federația Rusă - organizată de Facultatea de Administrație și Management Public - mai 2016 (7
masteranzi + 2 cadre didactice).
- Haute Ecole Libre de Mosane in Liege - vizita a avut drept scop să faciliteze o mai bună cunoaștere a
pieței românești și a oportunităților de afaceri din țara noastră - 11 martie 2019. (200 de studenți și
profesori)
Un alt program care atrage un număr important de studenți internaționali este școala de vară, ultima
ediție organizată în perioada 11-25 august 2019, a avut tematica "Breaking the frontiers: Bioeconomy
strategies & policies and environmental challenges for a sustainable future". Ediția 2018 - "Cultural
Heritage: fostering community spirit and sustainable development” a atras studenți din peste 20 de țări,
ediția din 2017 - "Globalization through business and management: Becoming an agent of change", a
reunit 26 de naționalități, iar cea din 2016 - "Public Value, Politics and Public Management in the
European Union" - 30 de naționalități.
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SERVICII DE SUPORT PENTRU INTERNAȚIONALIZARE
În anii de referinţă, a fost continuat procesul de ameliorare/dezvoltare a structurilor de primire a
studenților străini printr-o serie de măsuri la nivel instituțional:
- pregătire lingvistică pentru cadrele didactice care predau în limbi străine: 154 de persoane au urmat
cursurile organizate de Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri pentru limba
engleză, 9 persoane - limba germană, la Institutul Goethe, 10 persoane - limba franceză, la Institutul
francez);
- pregătire lingvistică pentru personal didactic auxiliar (secretariate facultăți): 23 persoane, 2 module de
limba engleză, organizate la nivelul Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri;
- monitorizarea afișării conţinutului în limba engleză pe site-urile facultăţilor;
- afișarea orarului și a mesajelor relevante pentru studenții străini în limba engleză;
- elaborarea de materiale informative în limba engleză destinate studenţilor internaţionali;
- sesiuni de training / seminarii de prezentare a serviciilor organizate de Biblioteca ASE în limba
engleză pentru studenţii străini;
- organizarea de întâlniri periodice și evenimente de socializare pentru studenții străini (minim o
întâlnire /semestru).
Pentru orientarea şi integrarea studenţilor incoming Direcția Relații Internaționale cooperează cu
secţiunea locale a Erasmus Students Network – ESN ASE Bucharest, care organizează preluarea
studenţilor de la aeroport, oferă asistenţă prin intermediul voluntarilor Erasmus Buddy şi organizează
săptămânal evenimente cu caracter cultural şi social pentru studenţii Erasmus+ incoming.
Un obiectiv prioritar în dezvoltarea serviciilor universitare îl constituie crearea unor structuri similare
pentru sprijinirea integrării studenților înmatriculați pentru programe de studii complete.
CENTRE CULTURALE STRĂINE
În vederea susținerii eforturilor de internaționalizare și a creării unei culturi interne specifice, au fost
făcute demersuri pentru crearea de centre culturale noi.
A fost inaugurat Centrul de Studii Americane, în prezența E.S. Dl. Hans Klemm, Ambasadorul SUA în
România (februarie 2017) și Centrul de Studii Japoneze (noiembrie 2018). Cele două centre noi se
alătură celor deja existente, Centrul de reușită universitară / Centrul de studii francofone și Centrul de
limbă și cultură rusă şi pentru testarea şi certificarea competenţelor lingvistice.
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EVENIMENTE CU CARACTER INTERNAȚIONAL
Principalele evenimente s-au axat pe întâlniri cu personalități științifice și politice la nivel mondial, și
inițierea a trei evenimente cu caracter internațional care reprezintă începutul unei bune tradiții:
Organizarea Săptămânii Internaționale ASE 2016, 2017, 2018, 2019 - peste 1000 de participanți / ediție
la evenimentele organizate la nivel instituțional și de facultăți;
Organizarea ASE International Knowledge Fair 2017, 2018 și 2019;
Dl. Saber Chowdhurry, Preşedintele Uniunii Interparlamentare (UIP) – "Sustainable Development
Goals" (19.04.2016), în contextul Seminarului regional privind implementarea obiectivelor de
dezvoltare durabilă - Parlamentele din Europa Centrală şi de Est;
Dl. Dominique de Villepin, Prim-ministru al Franței în perioada 2005-2007 - "L'avenir de l'Europe"
(25.05.2016);
Dl. Alejandro Hajdenberg, reprezentantul FMI pentru România și Bulgaria - "Macroeconomic
perspective on the social side of economic science";
Dr. Josef Janning, directorul Consiliului European pentru Relaţii Externe, Biroul de la Berlin Conferinţă „Uniunea Europeană după Brexit. Ce urmează?” (19.10.2016);
Sesiune de informare „Introduction to the COST (European Cooperation in Science and Technology)
Framework Programme”, 24.10.2016;
Dl. Hans Timmer, economist-şef al Băncii Mondiale, Regiunea Europa şi Asia Centrală - Raportul
World Bank ECA Economic Update „Polarizare si Populism”, 22.11.2016;
Workshop: Fundraising Trends and Building Relationships with Luisa Boyarski, PhD, Georgetown
University - McCourt School of Public Policy (15.05.2017);
Workshop: The dimension of internationalisation through bilateral cooperation, în colaborare cu
Academia Tehnică Militară, Rannis Reykjavik University (19.05.2017);
Workshop: Capacity building - attracting students and professors from USA to ASE and streghtening
cooperation, în colaborare cu Comisia Fulbright (12.02.2017);
O seară cu Martin Luther King III, în colaborare cu Ambasada SUA (10.10.2017);
Conferința Dezvoltare durabilă - Prof. Jeffrey Sachs, Columbia University (08.03.2018);
Conferința “The IMF role and challenges in the current global context” - Dl. Anthony De Lannoy,
Director executiv al Fondului Monetar Internațional (15.03.2018);
Dl. John Mearscheimer, profesor la Universitatea din Chicago - A Conversation with John
Mearsheimer, pe tema cărții sale „The Great Delusion: Liberal Dreams and International
Realities”(30.10.2018);
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Dl. Klaus-Heiner Lehne, Președintele Curții de Conturi Europene - discurs în fața studentilor ASE
(20.11.2018);
Lansarea Centrului de cercetare pentru studii în domeniul productivității împreună cu parteneri din
Coreea de Sud: Korea Development Institute și Korea Productivity Center (11.02.2019);
Conferința “Reforma Politicii Agricole Comune” - Organizată în parteneriat cu de Ministerul Afacerilor
Externe si Institutul European din Romania (22.03.2019)
Reuniune de cooperare a universitatilor de stiinte economice din Europa Centrala si de Sud-Est – cu
participarea reprezentanților de la Universitatea de Economie din Bratislava, Universitatea din Zagreb,
Rennes School of Business și Universitatea din Nicosia (20.05.2019)
Dl. Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil El-Sisi, Președinte al Republicii Arabe Egipt - conferirea titlului
de Doctor Honoris Causa în semn de apreciere a contribuției remarcabile a Excelenței Sale la
promovarea păcii și cooperării între națiunile lumii (19.06.2019)
Delegatia Nagaoka University of Technology - condusă de rectorul universității în vederea unei viitoare
cooperări pentru stagii de formare pentru studenții ASE în Japonia (10.09.2019)
Conferinta „The Impact of BREXIT on the Economies of Ireland and the European Union” organizată
în parteneriat cu Ambasada Irlandei în România (17.09.2019)
The European Higher Education Cooperation Forum – cu partciparea reprezentanților de la University
of Zagreb, Universite d’Artois, the University of Jordan, the University of Economics in Krakow and
the University of Economics in Poznan, the Economics University in Bratislava (28.11.2019)
Transatlantic Dialogue (TAD 14) a fost organizat de către ASE împreună cu EGPA și ASPA în perioada
6-8 iunie 2018. Tema conferinței a fost „The Disciplines and the Study of Public Administration—
Transatlantic Perspectives”. Cele 5 workshopuri au avut urmatoarele teme:Behavioral Public
Administration and Psychological perspectives; Philosophical, sociological and organization theory
perspectives on public administration and public leadership; Open government, technology and public
administration; Public-private partnerships and economic perspectives; Governance, accountability and
political science perspectives.
Data Science Summer School a fost organizată de către ASE în perioada 24-31 august 2018 la Predeal.
Scopul școlii de vară a fost familiarizarea studenților cu teme relevante din domeniul data science,
subiecte cheie abordate fiind: Statistică; Machine learning; Text mining; Data management și Data
visualization.
A doua ediție a Școlii de vară internaționale „Data Science” (16-24 august 2019) organizată de către
ASE prin Direcția de Relații Internaționale în colaborare cu Facultatea de Cibernetică, Statistică și
Informatică Economică și Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, cu sprijinul
partenerului Ericsson a avut ca invitați profesori și specialiști de la Universitățile din Chicago și Ohio
(SUA), Universitatea din Oslo (Norvegia), Research Studios Austriași Universitatea Politehnică din
Madrid (Spania).
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PROFESORI INTERNAȚIONALI
Universitatea noastră găzduiește anual misiuni de predare ale unor
cadre didactice din străinătate în cadrul programelor MBA
internaţionale (Româno-Canadian, Româno-Francez); Dacă până la
finele anului 2018 se înregistrau 11 profesori în cadrul programului
Erasmus+ în 2016/2017, 8 profesori în 2017/2018, 4 profesori în
2018/2019 (semestrul întâi); 2 profesori în cadrul Programului
CEEPUS, 15 profesori invitaţi (visiting professors) de la universităţi de
prestigiu din Elveția, Franța, Germania, Italia, Irlanda, Marea Britanie,
Olanda, SUA; 1 specialist și un profesor Fulbright, în anul 2019 ASE a
găzduit 71 misiuni de predare ale unor cadre didactice din
străinătate: 38 de profesori în cadrul programelor MBA şi
postuniversitar internaţionale, 19 visiting professors, 14 misiuni de
scurtă durată (în cadrul programului Erasmus+, CEEPUS, proiecte de
cooperare academică de scurtă durată şi acorduri bilaterale). Remarcăm
faptul că în clasamentul QS 2020 la nivel regional ASE ocupă locul 1
în România la atragerea profesorilor internaționali.
Primirea şi încadrarea cadrelor didactice din străinătate este posibilă
datorită adoptării şi implementării, începând cu anul universitar
2017/2018 a Procedurii operaţionale 246/2017 privind încadrarea
colaboratorilor internaţionali în regim de “plata cu ora”.
Universitatea noastră beneficiază de asemenea de prezența unui lector
DAAD (limba, cultură și civilizație germană) și a unor voluntari care
predau limbile turcă / arabă, chineză și japoneză.
PROIECTE INTERNAȚIONALE DE CERCETARE
Pe langă proiecte KA2 s-au aflat în derulare în perioada raportării:
H2020 Proiect IMAJINE;
H2020 Proiect 690637: European Transport Network Alliance 2020;
H2020 Proiect 649263: MOVE - Mapping mobility – pathways,
institutions and structural effects of youth mobility in Europe;
Proiect POC SMARTRADE – Sistem inteligent pentru analizarea
ofertelor pe piaţa angro de energie electrică;
Proiect 16_PA07-C2 START-SoPI - Feasibility Study on Implementing
a Pan-European Social Platform to Support Lifelong Learning and
Employability;
Proiect 597839-EPP-1-2018-EL-EPPKA3-VET-JO EXPOVET - Joint
VET Course for Export Experts.
DRI asigură suport pentru activitatea de cercetare prin organizarea de
sesiuni de informare în colaborare cu instituții naționale și
internaționale: Marie Curie Actions, AUF, Bursele Guvernului Francez,
EEA Grants, Erasmus+ KA2. În anul 2018 s-a realizat aderarea la
rețeaua EURAXESS creată pentru a disemina informații pentru
cercetători și doctoranzi.
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CREȘTEREA PRESTIGIULUI EXTERN
VIZITE INSTITUȚIONALE
Vizitele de cooperare internaţională la nivel înalt (rector şi prorector responsabil cu relaţiile
internaţionale) reprezintă instrumente de imagine cu impact major asupra cooperărilor viitoare. Dintre
acestea, amintim:
Vizită la Academia de Studii Economice a Moldovei (22 - 24.09.2016) - pentru negocierea acordului de
parteneriat strategic şi a extinderii colaborării existente prin cooperarea în programe europene;
Vizită la Ecole Hoteliere de Lausanne, Elveţia (16 - 17.02.2017) - pentru semnarea acordului de
parteneriat privind Programul post-universitar Strategic Hospitality Management;
Vizită în Franţa (5 – 10.03.2017): la CNAM Paris - pentru negocierea acordului de parteneriat strategic
şi a termenilor de derulare a programului MBA româno-francez INDE, la Université d’Artois, Arras –
pentru negocierea extinderii cooperării academice şi ştiinţifice, în special în domeniul programelor cu
dublă diplomă şi doctoratelor în cotutelă;
Vizită în Statele Unite ale Americii (16 –
24.06.2017): la University of Chicago – pentru
explorarea oportunităţilor de colaborare la nivel
de cercetare doctorală şi a cadrelor didactice în
domeniul economiei şi econometriei, la
Nortwestern University – pentru primirea de
doctoranzi şi cadre didactice în cadrul
Programului Fulbright, la University of Illinois
in Chicago – colaborare pentru cercetare
economică în domeniul serviciilor de sănătate
şi organizarea în parteneriat a unei şcoli de vară
pentru doctoranzi şi tineri cercetători în
domeniul Data Science (august 2018), la
Metropolitan College of New York – semnarea
unui parteneriat în vederea organizării în
comun a unui program de studii postuniversitare ”Emergency Management &
Business Continuity Strategy”;
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Vizită în Liban (10 – 14.10.2017) – încheierea unui parteneriat cu Lebanese International University din
Beirut, care va permite accesul la piaţa regională şi recrutarea de candidaţi pentru programe doctorale;
Vizită în Japonia (24.11 – 01.12.2017) – stabilirea de contacte în vederea dezvoltării de parteneriate
academice şi ştiinţifice cu Universităţile Meiji, Toyo, Josai, Tokyo University of Foreign Studies şi
Globis şi posibilitatea dezvoltării unui Centru studii japoneze în cadrul ASE Bucureşti.
Vizită în Kazahstan (21 - 26.05.2018) - semnarea de acorduri de cooperare academică şi ştiinţifică cu 5
universităţi în vederea colaborării la nivel de doctorat, invitarea de profesori, dezvoltarea de programe
de studii în comun.
Vizită în Egipt (23 - 30.11.2018) - s-au convenit o serie de înțelegeri privind îmbunătățirea
parteneriatului existent, semnarea unui acord de colaborare pentru programul Erasmus+ și demararea
schimbului de studenți începând cu semestrul al doilea al anului universitar 2018-2019.
Vizită în Turkmenistan (23 – 27.02.2019) - semnarea planului de implementare a Memorandumului
semnat cu Institutul Turkmen de Stat de Economie şi Management.
Vizită în Federația Rusă (24 - 30.06.2019) - organizarea mobilităţilor ERASMUS+ prin întărirea
cooperării academice cu Universitatea Economică de Stat din Sankt Petersburg.
Vizită în Egipt (13 - 20.11.2019) - la invitația Președintelui Egiptului, Domnul Abdel Fattah Saeed
Hussein Khalil el-Sisi, s-a reiterat deschiderea și interesul universității noastre pentru colaborarea cu
cele mai prestigioase universități din Egipt. Au avut loc o serie de întâlniri cu reprezentanți de la
Universitatea Germană din Cairo, New Cairo Technological University, Universitatea din Cairo,
Coventry University din Cairo și The Knowledge Hub Universities în vederea dezvoltării unor programe
cu dublă diplomă, participării în consorții internaționale, și semnării unor acorduri Erasmus+.
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CLASAMENTE INTERNAȚIONALE
Consolidarea prestigiului internaţional prin includerea pentru prima dată a universităţii noastre în
principalele clasamente internaţionale (QS World University Rankings by Subject şi Shanghai Ranking's
Global Ranking of Academic Subjects în 2017 și Times Higher Education World University Rankings
în 2018) reprezintă o recunoaştere a eforturilor făcute în domeniu şi va aduce pe termen mediu şi lung
beneficii universităţii, cum ar fi parteneriate cu universităţi de top sau creşterea numărului de studenţi
internaţionali. În scopul pregătirii raportărilor pentru clasamentele internaţionale, a monitorizării
indicatorilor de internaţionalizare şi a pregătirii acreditării internaţionale a universităţii, a fost creat un
grup de lucru la nivel instituţional, în coordonarea prorectorului responsabil cu relaţiile internaţionale.
Universitatea noastră se face vizibilă la nivel internațional printr-un proces continuu și coerent de
revizuire și modernizare a fiecărui obiectiv strategic și operațional care ne definește identitatea
instituțională. Fiecare dintre aceste obiective are potențialul de a deveni un avantaj competitiv în
comparație cu alți competitori de pe piața națională și internațională, prin inovare și flexibilitate.
ASE a fost poziționatăpentru prima dată într-un clasament recunoscut la nivel internațional în februarie
2017, când a ocupat locul 301-350 în domeniul Economie și econometrie în clasamentul QS World
University Rankings by Subject 2017.
În clasamentul Shanghai Academic Ranking of World Universities 2019, universitatea este
prezentă pentru al treilea an consecutiv, fiind inclusă în topurile aferente a trei domenii. Astfel,
ASE își menține pozițiile din anul anterior, clasându-se pe locul 201-300 în domeniul Știintelor
economice, pe locul 201- 300 în domeniul Administrării afacerilor și pe locul 401-500 în domeniul
Management.
ASE este prezentă, de asemenea, pentru al treilea an consecutiv în clasamentul regional QS World
University Rankings EECA - Emerging Europe & Central Asia, ediția 2020. La nivel regional,
universitatea noastră se poziţionează pe locul 155, cu un impact ridicat în ceea ce privește reputația în
rândul angajatorilor din România și în atragerea de cadre didactice internaționale.
În premieră, în anul 2018 universitatea noastră a fost inclusă în clasamentul Times Higher Education
atât la nivel global, cât și pe domenii de studiu. În clasamentul general în anul 2020, suntem poziționați
pe locul 801-1000 (locul 1 în România), cu performanțe ridicate în ceea ce privește numărul de citări al
articolelor științifice cu contribuția cadrelor didactice din ASE, colaborarea dintre universitate și mediul
de afaceri și tendința companiilor de a apela la cercetarea realizată de universitate.
Din anul 2019, ASE a fost prezentă și în clasamentul THE University Impact Rankings care evaluează
impactul universităților în societate raportat la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, încă de la prima
ediție a acestuia, pe poziția 101-200 între cele 467 universități din întreaga lume și locul 1 în România.
La nivelul clasamentelor pe domenii de studiu, ASE este poziționată internațional pe locul 501+ în
domeniul Afaceri și economie și pe locul 601+ în domeniul Științelor sociale, cu programele de studiu
Administrație și Management Public și Resurse Umane. De asemenea, ASE este prezentă în clasamentul
pe regiuni Times Higher Education Emerging Economies University Rankings 2020 pe locul 251-300
între 533 de universități de cercetare intensivă și predare din 47 de țări cu economii emergente. Toate
aceste realizări sunt rezultatul eforturilor comunității academice din ASE București.
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Times Higher Education
World University Ranking 2020
801-1001 în lume
1 în România
by Subject 2020
501+ Business & Economie
601+ Ştiinţe sociale
Emerging Economies 2020
251-300
Impact Rankings 2019
101-200 în clasamentul general

Shanghai Rankings
Global Ranking of
Academic Subjects 2019
201-300 Științe economice
201-300 Administrarea afacerilor
401-500 Management
151-200 Administrație publică (2018)

Qs World University Rankings
Emerging Europe &
Central Asia 2020
155 Regional
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CONCLUZII ȘI PROIECTE DE VIITOR
În perioada analizată s-au făcut eforturi pentru consolidarea cooperării internaționale și dezvoltarea
rețelei de parteneri instituționali, dublate de investiții în capitalul uman, în vederea facilitării procesului
de internaţionalizare. Aceste eforturi vor continua în viitor, în paralel cu demersuri pentru atragerea și
diversificarea resurselor necesare sprijinirii procesului de internaționalizare și consolidarea
parteneriatelor internaționale.
În perioada următoare, va continua dezvoltarea pe axele directoare stabilite prin strategia de
internaţionalizare: internaționalizarea „acasă”, internaționalizarea cercetării, mobilități internaționale și
consolidarea imaginii ASE pe plan internațional în perspectiva obținerii recunoașterii internaționale prin
acreditarea internațională a programelor de studii.
În perioada recentă au fost concretizate demersurile de colectare a de date finalizate prin includerea în
clasamentul Times Higher Education University Impact Rankings, care evidențiază impactul
universităților în societate și aportul adus de mediul academic la implementarea obiectivelor ONU
pentru Dezvoltare Durabilă, urmând intensificarea acestora în vederea cotării în clasamentul QS
Graduate Employability Rankings, care listează universitățile din întreaga lume în funcție de ușurința cu
care absolvenții au posibilitatea de a-și găsi un loc de muncă.
În paralel cu prezența în clasamentele internaționale, ASE a finalizat procesul de afiliere la AACSB The Association to Advance Collegiate Schools of Business în vederea obținerii acreditării instituţionale
internaţionale. Misiunea AACSB pune accent pe angajament, accelerarea inovației și îmbunătățirea la
nivel global a calității și impactului educației în domeniul afacerilor. În viitor grupul de lucru
Internationalisation Think Tank se va ocupa de alinierea ASE la standardele EQUIS.
Procesul de acreditare internațională al ASE va continua: într-un orizont de timp de 4-7 ani dorim să
obținem Triple Crown Accreditation. Astfel vom intra în rândul exclusivist al universităților care dețin
cele mai importante acreditări internaționale AACSB, AMBA și EQUIS.
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