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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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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”.
Resursele necesare susținerii efortului de internaționalizare au fost
asigurate prin proiecte naționale și internaționale (Erasmus+,
UEFISCDI, proiectele FDI, proiectele FSS etc.) și din fonduri
proprii.
Procesul de internaționalizare asumat în cadrul Strategiei de
Internaţionalizare a ASE pentru perioada 2016-2027 și al
programului managerial al Rectorului ASE, pentru perioada 20202024, a continuat cu intensitate și în anul 2020, în ciuda condițiilor
nefavorabile cauzate de criza sanitară generată de pandemia Covid19.
Principalele coordonate de dezvoltare în domeniul relaţiilor
internaţionale în sensul cărora au fost intensificate eforturile au fost
următoarele:
Internaționalizarea acasă: expunerea comunității academice la
experiențe internaționale în campus în vederea dezvoltării
competențelor interculturale;
Internaționalizarea în străinătate: participarea la programe de
formare și mobilități transnaționale în regim online;
Internaționalizarea cercetării: formarea și mobilitatea
internațională a cercetătorilor, sprijinirea rețelelor colaborative și
consorțiilor internaționale în vederea participării la competiții
internaționale;
Consolidarea prestigiului extern:
internaționale a ASE București.

creșterea

vizibilității

Ariile de dezvoltare şi indicatorii asumaţi sunt în concordanţă cu
tendinţele majore de pe piaţa educaţională internaţională şi au drept
obiectiv armonizarea performanţelor instituţionale cu standardele
de predare și de cercetare de la nivelul celor mai bine cotate
universități din lume.
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1. CREȘTEREA PRESTIGIULUI EXTERN
1.1 CLASAMENTE INTERNAȚIONALE
Consolidarea prestigiului internaţional prin prezența constantă a ASE în principalele
clasamente internaţionale – Times Higher Education și QS World University Rankings –
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, creșterea vizibilității cercetării științifice sau
creşterea numărului de studenţi internaţionali.
Academia de Studii Economice din București este de asemenea prezentă, în anul 2020, pentru
al treilea an consecutiv, în clasamentul Times Higher Education World University Ranking 2021,
care include peste 1600 de universități de cercetare avansată din întreaga lume, pe locul 1 în România
pentru a doua oară consecutiv și pe poziția 601-800 la nivel mondial, în clasamentul general THE
World Universities Ranking 2021.
ASE este în anul 2020, pe locul 601+ în domeniul administrarea afacerilor și economie,
respectiv locul 401-500 în domeniul științelor sociale în THE World Universities Ranking by
Subjects 2021.
ASE a continuat să fie prezentă pentru a doua oară consecutiv și în anul 2020 în clasamentul
Times Higher Education University Impact Ranking 2021, care include 768 de universități de
cercetare intensivă din întreaga lume, și reflectă contribuția universității la realizarea obiectivelor ONU
de dezvoltare durabilă. ASE se clasează pe următoarele poziţii:
-201-300 în clasamentul general la nivel mondial; 63 în SDG 1 – Fără sărăcie; 401-600 în
SDG 4 – Calitatea educației; 52 în SDG 5 – Egalitate de gen; 32 în SDG 8 – Condiții decente de muncă
și creștere economică; 101-200 în SDG 9 – Industrie, inovare și infrastructură; 201-300 în SDG 10 –
Reducerea inegalităților; 201-300 în SDG 16 – Pace, justiție și instituții eficiente;301-400 în SDG 17 –
pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.
Din păcate, în anul 2020, universitatea noastră nu a mai fost prezentă în clasamentul
Shanghai pe domeniile economie, business, management și administrație publică. Acestă situație
necesită o reorientare a eforturilor corpului profesoral pentru publicarea de articole în reviste de
prestigiu din domeniul core-economics, business, management computer-science și administrație
publică. Deși prezența în clasamentele internaționale nu este un obiectiv în sine, monitorizarea acestora
permite adaptarea indicatorilor instituționali la piața educațională internațională.
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Figura1.1. Profilul ASE București în clasamentele THE

Sursa:https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/bucharest-university-economic-studies
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ASE este, de asemenea, prezentă pentru al patrulea an consecutiv în clasamentul QS
Emerging Europe & Central Asia University Ranking 2021, ocupând poziția 167 în regiune și locul
11 la nivel național. Indicatorii utilizați sunt reputația academică, reputația în rândul angajatorilor,
calitatea procesului educațional, cercetarea științifică și impactul acesteia, internaționalizare (rețele
internaționale de cercetare, număr de profesori străini, număr de studenți internaționali), impact web.
QS BY SUBJECT: 2017 to 2020 EVOLUTION

RANKS BY INDICATOR: QS EECA 2021 edition
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1.2 PROMOVARE INTERNAȚIONALĂ
În vederea prezentării ofertei educaționale, ASE a participat la opt târguri internaționale,
desfășurate în format online, în contextul restricțiilor impuse de efectele pandemiei cu noul coronavirus:
Access MBA event Belgrade (02.07.2020); Access MBA event Sofia (04.07.2020); Access MBA event
Bucharest (06.07.2020); Worldwide College Tours Virtual Fair (05-09.10.2020); Begin Online Fair,
North Africa - Algeria, Egypt, Morocco, Tunisia (20.10.2020); Begin Online Fair. Central Asia Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, (03.11.2020); Access MBA Sofia Online Event, (23.11.2020);
Access MBA Bucharest Online Event, (25.11.2020).
Participarea a avut drept obiectiv creșterea prestigiului internațional al ASE București,
dezvoltarea de parteneriate și recrutarea de studenți internaționali.
De asemenea, ASE Bucureşti a participat, prin reprezentanţi instituţionali, la următoarele
evenimente de anvergură pe piața educațională globală: EUA FUNDING FORUM 2020 (22.09.2020),
EAIE Community Exchange (14-16.10.2020), EUA 2020 Online European Quality Assurance Forum –
Flexible higher education: implications for QA (12-13.11.2020), THE World Academic Summit
(online) – A new dawn for higher education? (01-02.09.2020), AACSB Europe, Middle East and Africa
Annual Conference (26 - 29.10.2020), EFMD Programme Accreditation Introductory Seminar”
(15.12.2020), QS Subject Focus Summit – Modern Languages and Linguistics” (15-17. 12. 2020).
1.3 DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ
Un aport important la creșterea vizibilității internaționale a universității noastre l-a reprezentat
câștigarea prin competiţie națională a Proiectului CNFIS-FDI 2020-0190-” Consolidarea poziției
Academiei de Studii Economice din București pe piața educațională internațională”, derulat în perioada
mai - decembrie 2020, cu un buget total de 460.000 lei (finanțare UEFISCDI: 400.000 lei).
În cadrul acestui proiect au fost finanțate participările la opt târguri educaţionale, participarea
unui număr de 10 reprezentanți ASE la 3 conferințe în domeniul internaționalizării și la 4 conferințe de
referință în domeniul clasamentelor și acreditărilor internaționale, organizarea ASE International
Knowledge Fair – ediția a patra (09-13 noiembrie 2020) și ASE Internationalisation Think Tank – ediția
a treia (11 decembrie 2020), participarea a 40 de cadre didactice resursă la 2 workshopuri strategice în
domeniul Clasamentelor Internaționale, participarea a 75 de cadre didactice la trei sesiuni de formare
pentru membrii echipelor manageriale la nivel de universitate privind utilizarea datelor din clasamentele
Times Higher Education, realizarea de materiale informative și promoționale pentru susținerea
internaționalizării, achiziționarea de servicii de dezvoltare de software (interfață digitală) care să permită
realizarea gestiunii digitale a resurselor de parteneriate internaționale, managementul informatizat al
procedurilor de deplasare externă atât a cadrelor didactice din cadrul ASE București.
- Creșterea prestigiului ASE prin consolidarea prezenței în clasamente internaționale și
pregătirea pentru acreditarea internațională (cu un buget de 111.653 lei): proiectul a avut drept scop
îmbunătățirea poziției universității noastre în clasamentele internaționale și consolidarea prezenței
internaționale prin demararea procedurilor de acreditare la nivel internațional, permițând finanțarea a 35
de participări (27 persoane) la 11 activități de formare - conferințe si seminarii de acreditare organizate
de organismele de referință în domeniu, respectiv AACSB și EFMD. Bugetul alocat acestui proiect a
fost utilizat în proporție de 100%.
- Susținerea domeniilor de studii incluse în clasamentele internaționale în anul 2020 (cu un
buget de 900.000 lei alocat pentru susținerea domeniilor de studii incluse în clasamentele internaționale,
având ca bază Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2018):
Din păcate, în contextul internațional marcat de criza sanitară generată de pandemia COVID-19
și al numărului mic de articole publicate în reviste de prestigiu din domeniul core-economics, s-au
cheltuit doar în jur de 10% din sumele alocate, față de 99,8% în anul 2019.
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2. COOPERARE INTERNAŢIONALĂ
Cooperarea internațională (internaționalizarea "în străinătate") s-a 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.
În anul 2020 au fost semnate 11 acorduri-cadru de cooperare cu universități din străinătate,
după cum urmează: University of Economics Varna, Bulgaria; Jiangxi University of Finance and
Economics, China; Universite de Antilles, DOM-TOM, Franța; East European University Tbilisi,
Georgia; Athena School of Management, Mumbai, India; MIP Politecnico di Milano Graduate School of
Business, Italia; Universita degli Studi di Sassari, Italia; Hassan II University of Casablanca, Maroc;
Higher Institute of Business and Labour Sciences, Portugalia; Federal State-Funded Educational
Institution of Higher Education, "Financial University under the Government of the Russian
Federation"(Moscova), Federația Rusă; Institute of Management Accountants, SUA și 2 acorduri
cadru de cooperare cu institute de cercetare de prestigiu internațional, The Middle East Institute,
SUA și Lithuanian Energy Institute, Lituania.
De asemenea, au fost încheiate 10 noi acorduri bilaterale Erasmus+ pentru mobilități
studențești și/sau ale cadrelor didactice, după cum urmează: Larnaca College (Cipru), Aix-Marseille
Université IUT (Franța), East European University LTD - Tbilisi (Georgia), Università di Bologna
(Italia), Zonguldak Bülent Ecevit University (Turcia), Comenius University in Bratislava (Slovacia),
École Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca (Maroc), Samsun University (Turcia),
Istanbul Sabahattin Zaim University (Turcia), Bahcesehir University (Turcia).
Din perspectiva cooperării bilaterale, în anul 2020, ASE București a continuat procesul de
extindere a parteneriatelor din zonele tradiționale de interes, consolidând astfel prezența activă în
regiune precum, și semnarea a două noi acorduri cu universități din Maroc, intrând astfel și în zona
Africii de Nord.
Semnarea acestor acorduri va avea ca efect o mai bună vizibilitate internațională pentru ASE,
precum și posibilitatea dezvoltării în cadrul acestor parteneriate a unor activități comune legate de
schimburile de studenți și profesori și a cercetării științifice. Fiecare acord este monitorizat de biroul de
cooperare internațională și studenți străini.
PARTENERIATE SEMNATE 2020

Europa Centrală și de Est - 9
Rusia și Asia Centrală - 1
Europa Occidentală - 7
Asia - 2
America de Nord - 2
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Africa de Nord – 2

2.1 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.
În cursul anului 2020 au fost realizate activitățile necesare pentru aderarea Academiei de Studii
Economice din București la prestigioasa asociație academică UNICA - Network of Universities
from the Capitals of Europe (unica-network.eu), rețeaua universităților din capitalele europene.
Rețeaua instituțională a universităților din capitalele Europei - UNICA, fondată în 1990, reunește 54 de
universități din 37 capitale europene, peste 175.000 de angajați, cadre didactice și cercetători, și
aproximativ 2 milioane de studenți.
Având în vedere afilierea instituțională a ASE București la AACSB – The Association to
Advance Collegiate Schools of Business, pe parcursul anului 2020 reprezentanții instituționali au
participat la conferințe și seminarii relevante în domeniul acreditării internaționale, cum ar fi:
AACSB - Faculty Standards and Tables Seminar / Asia Pacific & EMEA (10-11.08.2020),
AACSB Assurance of Learning Seminar II - Data, Decision-making and continuous improvement / Asia
Pacific & EMEA (12-14.08.2020), AACSB Europe, Middle East and Africa Annual Conference (2629.10.2020), AACSB Business Accreditation Seminar (9-11.11.2020), AACSB Associate Deans
Conference (16-19.11.2020), AACSB Faculty Standards and Tables Seminar (23-24.11.2020),
AACSB Assurance of Learning II: Data, Decision Making and Continuous Improvement (0103.12.2020). În plus, în cursul lunilor noiembrie și decembrie 2020, au fost organizate două reuninuni
virtuale desfășurate între membrii echipei ASE responsabile de acreditarea internațională AACSB și
echipa AACSB formată din dl. Timothy S. Mescon, Ph.D., Vice-Președinte Executiv al AACSB
International și Chief Officer Europe, Middle East and Africa și dra. Marine Condette, expert acreditare
AACSB, reuniuni în cadrul cărora au fost evidențiate și discutate modalitățile practice de colaborare cu
echipa AACSB având ca obiectiv pregătirea dosarului ASE de eligibilitate.
Și în anul 2020 ASE a beneficiat de servicii de date de la Times Higher Education pentru cadrele
didactice titulare: informaţii privind clasamentele internaţionale, publicaţii în format electronic, rapoarte
şi analize privind învăţământul superior la nivel global precum și de sesiuni de instruire pentru utilizarea
respectivelor date.
În cursul anului 2020, ASE București a inițiat un consorțiu internațional cu scopul de a dezvolta
un proiect internațional în cadrul apelului de proiecte Erasmus+ - Universități Europene (European
Universities). Urmare colaborării cu Universitatea de Economie din Bratislava (Slovacia), Universității
de Economie din Cracovia (Polonia) și Universității Artois (Franța), a fost depusă aplicația având titlul
”Entrepreneurial Universities for Enhancing the Competitiveness of Digital Europe” – DIGITALEU. În
urma evaluării realizate de către Comisia Europeană, propunerea consorțiului condus de ASE București
a primit 62 de puncte din 100, nefiind finanțată, dar ne conferă încredere pentru rundele următoare.
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2.2 PROIECTE ŞI CONSORŢII CARE BENEFICIAZĂ DE FINANŢARE EUROPEANĂ SAU
INTERNAŢIONALĂ
Pe parcursul anului 2020, în cadrul ASE au fost implementate nouă proiecte internaţionale
dezvoltate în cadrul unor consorții, finanţate prin programe Erasmus+ – Acţiunea 2 – Parteneriate
strategice, respectiv Formare profesională. De menționat faptul că în cursul anului 2020 au fost
contractate un număr de 4 contracte de finanțare pentru implementarea a trei proiecte, unul având ASE
ca lider de parteneriat.
Detalii privind proiectele se regăsesc în tabelul 2.2
Participări la consorții pentru accesarea unor proiecte cu finanțare europeană și internațională în 2020
Tabelul 2.2
Denumire proiect
Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Project 2020-1-RO01KA203-080368, “Flexibility and Resilience in Digital
Transformation and Intelligent Automation - Advanced Skills
and Tools for Academia and Entrepreneurs”
Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Project 2020-1-IS01KA203-065832 - “Teaching Institutional Resilience and Prompt
Reaction to Crisis: Good Governance Experiences in Europe”
Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Project 2020-1-EE01KA203-077886 –” Joint Master's Curriculum in Rural
Community Development”
Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Project 2020-1-EL01KA203-078797 –” Critical Thinking for Successful Jobs”
Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Project 2019-1-RO01KA203-063939 – Evaluation of agro-ecological development
potential through transnational cooperation and entrepreneurial
innovation
Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Project 2018-1-RO01KA203-049510 BLOCKS – Blockchain for entrepreneurs –
A non-traditional industry 4.0 curriculum for higher education
Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Project 2018-1-FI01KA204-047308 ViSEnet – Village Social Enterprise learning
material, guidance and networking
Erasmus+ KA2 – Strategic Partnerships Project 2018-1-DE01KA203-004227 CLLC – Community Learning for Local Change
Erasmus+ VET Project 597839-EPP-1-2018-EL-EPPKA3-VETJO EXPOVET – Joint VET Course for Export Experts
Sursa: Biroul Erasmus+ 2020
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Responsabil /Facultate/ Entitate Coordonatoare
proiect
Conf. univ. dr. Roxana Voicu Dorobanţu - REI
(coordonator proiect: ASE București)
Lect.dr. Mina-Raiu Laura - AMP
(coordinator proiect: Haskoli Islands – University of
Iceland, Islanda)
Prof.univ.dr. Carmen Monica Paunescu - FABIZ
(coordinator proiect: EMU Estonian University of Life
Sciences)
Prof.univ.dr. Daniela Dumitru - DPPD
(coordinator proiect: Panepistimio Dytikis Makedonias,
Grecia)
Prof. univ. dr. Nicu Marcu - EAM
(coordonator proiect:
Universitatea „Al. I. Cuza” Iași)
Conf. univ. dr. Roxana Voicu Dorobanţu - REI
(coordonator proiect: ASE București)
Prof. univ. dr. Carmen Monica Păunescu - FABIZ
(coordonator proiect: University of Helsinki, Finlanda)
Prof. univ. dr. Monica Dudian - ETA
(coordonator proiect: HfWU Nürtingen-Geislingen,
Germania)
Prof. univ. dr. Dorel Paraschiv – REI (coordonator
proiect: Aristotle University Thessaloniki, Grecia)

2.3 MOBILITATEA INTERNAŢIONALĂ A STUDENȚILOR
O componentă importantă a internaţionalizării este reprezentată de mobilitatea studenţească,
aflată la nivelul de 295 de mobilităţi outgoing în anul universitar 2019-2020, în scădere cu 40%
faţă de anul precedent. Acest fapt se datorează pandemiei cu noul coronavirus, care a anulat cele mai
multe dintre deplasările planificate în cel de-al doilea semestru.
Cu toate acestea, in perioada 2016-2020 s-a remarcat o creștere exponențială a numărului de
mobilități datorită progresiei creşterii finanţării, atât în cadrul Programului Erasmus+ – Acţiunea KA1
mobilităţi (de la 743 mii Euro în Proiectul 2016 la 1,611 mil Euro în Proiectul 2020), 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 perioada analizată (285 mobilităţi – 96,6%) sau 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, 10 la număr (3,4%) s-au derulat la nivel doctoral – cu finanţare din
partea CSUD (4 participări online și 3 cu prezență fizică la conferințe științifice, 3 participări la stagii de
documentare).
Mobilităţile internaţionale desfășurate sunt distribuite pe cicluri de studii:
-

licenţă – 170 studenţi (57,6%),

-

masterat – 110 studenţi (37,3%),

-

doctorat – 15 studenţi (5,1%).
În ceea ce privește mobilitățile Erasmus+ de plasament desfășurate în timpul anului universitar

2019-2020, numărul acestora a fost considerabil afectat de contextul pandemic înregistrându-se doar 17
mobilități. Dintre acestea 6 au fost la nivelul ciclului de licență, 7 la nivelul ciclului de masterat și 4 la
nivelul studiilor doctorale.
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În semestrul I al anului universitar 2020-2021 s-au înregistrat 115 mobilități de studii Erasmus+,
în semestrul II fiind programate 63, față de numărul de 308 candidați admiși inițial. Condițiile de
călătorie și distanțare impuse de criza sanitară cât și restricțiile programului privind obligativitatea
relocării au condus la un număr masiv de retrageri.
Figura 3.6 Repartiţia mobilităţilor studenţeşti în funcţie de facultatea de origine
(an universitar 2019-2020)

În ceea ce privește cadrul de finanțare a mobilităților de studiu și plasament specific programului
Erasmus+, de menționat faptul că ANPCDEFP, în calitate de Agenție Națională Erasmus+, a acordat
ASE București, în cadrul apelului 2020 pentru acţiunea KA1 – Mobilităţi cu statele membre ale
programului, un grant de 1.611.231 Euro, astfel că bugetul proiectului câștigat s-a dublat fata de 2016.
Tot în cursul anului 2020, ASE a obținut un grant de 202.456 euro, din care vor fi finanțate mobilități de
studiu și de predare în țări precum SUA, Chile, Japonia, China, Egipt, Liban, Iordania, Maroc, Israel,
Federația Rusă, Republica Moldova, Ucraina, Azerbaidjan, Kazahstan, Uzbekistan. În comparație cu
anul 2019, ASE a obținut o finanțare în plus de 61.711 Euro pentru derularea de mobilități cu țările
partenere ale programului Erasmus +. Astfel, finanţările active, utilizate în perioada de referinţă în
cadrul programului Erasmus+, acţiunea KA1 – Mobilităţi (proiecte centralizate, gestionate și
monitorizate de Biroul Erasmus+) şi programele asimilate au fost următoarele:
Nr.
crt.

Proiect

Proiect 2020-1-RO01-KA103-078181
Mobilităţi cu ţările programului
Proiect
2020-1-RO01-KA1072
079494 – Mobilităţi cu ţările partenere
Proiect 2019-1-RO01-KA103-061933
3
Mobilităţi cu ţările programului
Proiect
2019-1-RO01-KA1074
062599 – Mobilităţi cu ţările partenere
Proiect 2018-1-RO01-KA103-047788
5
Mobilităţi cu ţările programului
Proiect 2018-1-RO01-KA107-048216
6
Mobilităţi cu ţările partenere
Sursa: Biroul Erasmus+, 2020
1
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-

–

–
–

Valoare (Euro)

Perioadă de derulare

1.611.231

01.06.2020 – 31.05.2023

202.456

01.08.2020 – 31.07.2023

1.483.020

01.06.2019 - 31.05.2021

140.745

01.08.2019 - 31.07.2021

1.302.000

01.06.2018 - 31.05.2020

179.070

01.06.2018 - 31.07.2020

Mobilități ERASMUS cu țările programului:
PROIECTE KA 103 cu finanțare E+ (MII EURO)

1611

1483
1302

1185
743

2016

2017

2018

2019

2020

Proiect 2020-1-RO01-KA103-078181 – (01.06.2020 – 31.05.2023)
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)
Mobilităţile ERAMUS pentru studenți outgoing în anul 2019-2020
CSUD
5%
REI
25%

MK
5%
MAN
7%

AMP
BT CIG
1%
9% 6%
CSIE
9%
EAM
1%
ETA
2%
FABBV
5%
FABIZ
25%

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

202

179
140
76
20
2016

2017

2018

2019

2020

Proiect 2020-1-RO01-KA107-079494–(01.08.2020 – 31.07.2023)
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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2.4 MOBILITATEA INTERNAŢIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE,
CERCETĂTORILOR ŞI A PERSONALULUI ADMINISTRATIV
În anul 2020 s-au derulat 120 mobilităţi internaţionale (fizice și virtuale) ale cadrelor
didactice. Contextul internațional marcat de criza sanitară generată de pandemia COVID-19 a presupus
instituirea de restricții de circulație internațională care a avut un impact negativ major din perspectiva
capacității cadrelor didactice ale ASE de a derula mobilități externe.
Cadrul de finanțare a fost unul generos (FDI, FSS Shanghai, Erasmus+, buget DRI, etc) și a asigurat
instrumente proactive de sprijin. În perioada de referință s-au derulat 34 mobilități fizice după cum
urmează:
• 11 participări la conferințe internaționale;
• 3 mobilități ale cadrelor didactice la universități de prestigiu finanțate din proiectului FSS pentru
susținerea domeniilor de studii incluse în clasamentele internaționale în anul 2020;
• 1 misiune de predare derulată în cadrul programului Erasmus+;
• 19 mobilități de scurtă durată având ca obiectiv derularea de întâlniri de lucru şi activităţi în
cadrul proiectelor şi consorţiilor, dezvoltarea de parteneriate şi efectuarea de vizite de studii şi
stagii de cercetare/documentare, cu diferite surse de finanțare.

Totodată, în cursul anului 2020 a fost finanțată participarea cadrelor didactice ale ASE la un
număr de 86 de mobilități virtuale ce au avut ca obiectiv după cum urmează:
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3. INTERNAŢIONALIZAREA ACASĂ
3.1 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 programe prin 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 28 de programe de studii în limbi străine cuprinse în ofertă:
- 10 programe de studii universitare de licență (8 în limba engleză, 1 în franceză, 1 în germană),
- 16 programe de studii universitare de masterat (14 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 externi de prestigiu.
Un rol important în procesul de internaționalizare acasă l-a avut derularea programului de
masterat EDURES - Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică prin
dezvoltarea abilităților de cercetare ale cadrelor didactice și expunerea acestora la experiențe culturale
internaționale. Echipa de coordonare a programului a fost permanent alături de Direcția de Relații
Internaționale acordând de fiecare dată sprijin și suport.
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3.2 STUDENŢI INTERNAŢIONALI ÎN ASE
În anul universitar 2020-2021 în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti sunt
înmatriculaţi 826 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 internaționali pe cicluri de studii este următoarea:

• 675 studenţi înmatriculaţi la studii universitare de licenţă şi masterat (+25,7%)
• 73 studenţi înmatriculaţi la studii universitare de doctorat (-15,12%)
• 78 studenţi înmatriculaţi la anul pregătitor pentru învăţarea limbii române (+16,42%)
EVOLUȚIA STUDENȚILOR INTERNAȚIONALI ÎN PERIOADA
2016-2021
850

814

800

754

+19,71
%

*Anul universitar 20/21
raportat la 16/17

722

750
700

826

690

650
600
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Comunitatea studenţilor internaţionali care urmează studii universitare complete în cadrul
universităţii noastre reprezintă 48 de naţionalităţi, contribuind în mod semnificativ la procesul de
internaţionalizare a comunităţii universitare. Cei mai mulți studenți internaționali provin din Republica
Moldova (circa 40%), Maroc, Tunisia, Albania, Nigeria, Turcia, Ucraina, Irak (cu ponderi cuprinse între
1,9% şi 5,2% fiecare).
Din numărul total de studenţi internaţionali înmatriculaţi, 319 (an pregătitor, licență, masterat,
doctorat) studiază în regim de cont propriu valutar (≈40%), aducând universităţii venituri din taxele de
înmatriculare şi şcolarizare de 950.000 Euro pentru anul universitar curent, taxe încasate până la 31
decembrie 2020.
Pentru facilitarea integrării studenţilor străini, Biroul de Cooperare Internaţională şi Studenţi
Străini a oferit sprijin în relaţiile acestora cu celelalte departamente administrative (secretariat,
bibliotecă, serviciul reţele etc.) din cadrul ASE. Conform planului de îmbunătățire a comunicării cu
studenții străini, Biblioteca ASE a organizat o sesiune de training/seminar de prezentare a serviciilor
bibliotecii în limba engleză pentru studenţii străini la începutul fiecărui semestru.
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STUDENŢI INTERNAŢIONALI FULL TIME 2016/2020

STUDENŢI PE CONT PROPRIU VALUTAR
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131

2016-2017
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55
54
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57
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67

160

156

162

50

0
LICENTA

2018-2019

MASTERAT

2019-2020

DOCTORAT

2020-2021

AN PREGATITIOR

Noile taxe de şcolarizare care au fost adoptate începând cu anul univ. 2018/2019 fiind cele mai
ridicate din țară la nivelul domeniului socio-economic
•

2700 Euro – studii universitare de licenţă

•

3600 Euro – studii universitare de masterat

•

5000 Euro – studii universitare de doctorat

•

2700 Euro – an pregătitor limba română

CATEGORII DE STUDENŢI INTERNAŢIONALI ÎN 2020/2021
• 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 (6%)
•

români de pretutideni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Balcani şi Diaspora
(47 %)

•

cetăţeni ai unor state terţe (non-UE): admişi şi şcolarizaţi conform unor metodologii specifice,
regim: cont propriu valutar, cont propriu în lei, bursieri ai statului român (46 %)
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3.3 STUDENȚI INTERNAȚIONALI - MOBILITĂȚI INCOMING

Universitatea noastră a primit un număr de 93 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.

În anul 2020/2021 ASE București găzduiește 66 de studenți pe parcursul unui semestru sau
întregului an universitar, 65 fiind studenți Erasmus+ dintre care doar 8 alegând să urmeze cursurile în
format online din țara de origine. 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.

Orientarea şi integrarea studenţilor incoming este realizată de către Biroul Erasmus+ împreună
cu secţiunea locală a Erasmus Students Network-ESN ASE Bucharest care oferă asistenţă prin
intermediul voluntarilor Erasmus Buddy şi organizează periodic evenimente cu caracter cultural şi social
pentru studenţii internaţionali.
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3.4 SERVICII DE SUPORT PENTRU INTERNAȚIONALIZARE
În anul 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;
- 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;
- 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 locală 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
Pe parcursul anului 2020, Centrele de studii din cadrul ASE, aflate în coordonarea pro-rectorului
responsabil cu relațiile internaționale au derulat activități specifice, ce au adus o contribuție notabilă la
intensificarea procesului de internaționalizare a Universității noastre. Astfel, de menționat faptul că,
Centrul de Studii Americane a organizat cinci evenimente majore, în mediul online, respectiv:
-

Prezentarea destinată studenților privind oportunitățile de work-and- travel în S.U.A.;
Prelegerea cu tema “U.S. Presidential Election Process", susținută de dl. Scott A. Reese,
Consilier pentru Presă și Cultură al Ambasadei S.U.A.;
Webinar cu tema “Career & Development in Business Process Management”, susținut de către
reprezentanții companiei WNS Global Services;
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-

Dezbaterea cu titlul “The Role of Entrepreneurship in Economic Development” facilitată de
către dl. Bradley Stilwell, Adjunctul Consilierului Economic al Ambasadei SUA;
Evenimentul cu tema “How to Engage Audiences and Communicate Your Ideas Effectively”
prezentat de domnul Frank Pietrucha, consultant, trainer, speaker și autor al cărții
“Supercommunicator: Explaining the Complicated so Anyone Can Understand”.

Centrul de Studii Japoneze a derulat la rândul său activități specifice, care s-au materializat în
obținerea următoarelor rezultate:
-

-

-

Editarea și publicarea unui podcast pe canalul propriu de YouTube, având ca subiect „Munca în
echipă”, în viziunea domnului Ichirō Yuki, patronul unuia dintre cele mai de succes restaurante
japoneze din București, Yuki Japanese Home Dining;
Organizarea atelierului artistic „Atelier de mărțișoare Hina Matsuri” sub coordonarea Mădălinei
Ceangău;
Desfășurarea celei de-a V-a ediții a Școlii de limbă și cultură japoneză, organizată pe platforma
Zoom, în cadrul căreia participanții au urmat cursurile de limbă japoneză și au contribuit la
dezvoltarea unui joc lingvistic și de comunicare
O activitate bogată a avut loc online, mai precis a crescut numărul de postări originale, marca
Centrului de Studii Japoneze ASE, atât de pe Facebook, cât și de pe Instagram;
Organizarea unei activități de team building pe platforma Discord: vizionarea unui film de
animație japoneză cu titlul Howl’s Moving Castle (în regia lui Hayao Miyazaki).

Centre de Réussite Universitaire (Centrul de Studii Francofone) a organizat o serie de activități
specifice de promovare a limbii, culturii franceze, dintre care menționăm:
-

-

-

Dezbaterea online cu tema “Apprendre à communiquer différemment pour s’ouvrir à
l’international: Différences culturelles et hiérarchie dans les entreprises nationales et
internationals”;
Mot-à-monde – Concurs naţional de traduceri, organizat de Institutul Francez din România,
AUF, OIF, cu colaborarea Villa Noël CEREFREA. Faza locală. Organizatori REI/DLMCA:
conf. univ. dr. Rodica Stanciu-Capotă, asist. univ. dr. Dominic Negrici, asist. univ. dr. Alexandra
Costache-Babcinschi, Centre de Réussite Universitaire CRU ASE, prof. univ. dr. MariaAntoaneta Lorentz, cu sprijinul conf. univ. dr. Roxana Marinescu. Câștigătoarea concursului
Alexandra Mihaela Barbu, anul III, LMA, Facultatea de Relații Economice Internaționale care a
reprezentat ASE la faza națională organizată la Cluj-Napoca;
diseminare intensă a evenimentelor organizate de partenerii noștri tradiţionali - AUF-ECO, OIF,
Ambasada Franţei în România, Institutul Francez, Villa Noël CEREFREA, CCIFER – pe pagina
de Facebook CRU ASE, pe didactic.ase.ro și pe reţelele studenţești.

Centrul Cultural Rus a continuat să susțină interesul studenților față de oportunitățile de carieră oferite
de învățarea limbii ruse, în cadrul cursurilor facultative oferite de ASE. O prezență notabilă a Centrului
Cultural Rus din ASE în mediul online a continuat să o constituie pagina sa oficială de Facebook care
este actualizată permanent cu informații despre cultura și civilizația rusă, despre oportunități de studiu,
schimburi culturale, manifestări online adresate studenților, cursuri, școli de vară, concursuri și
oportunități de perfecționare profesională. Centrul Cultural Rus a identificat totodată oportunitatea de
cooperare și a facilitat încheierea între ASE București și Financial University under the Government of
the Russian Federation (Moscova, Federația Rusă) una dintre cele mai prestigioase universități din
Rusia, cu o prezență foarte bună în clasamentele internaționale.
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3.5 EVENIMENTE CU CARACTER INTERNAȚIONAL
Pe parcursul anului 2020 au avut loc peste 200 de evenimente cu caracter internaţional,
organizate în mediul online atât la nivelul Universității, cât şi la nivel de facultăţi/departamente:
conferinţe, seminarii, workshopuri cu caracter ştiinţific, cursuri cu invitaţi din străinătate şi din mediul
diplomatic, evenimente de relaţionare şi socializare.
Printre evenimentele importante organizate în cadrul ASE, în anul 2020, menţionăm:
•
•
•

•

Vizita în ASE a doamnei Mariana Kotzeva – director general Eurostat (20 ianuarie 2020);
Vizita în ASE a Ambasadorului Republicii Coreea de Sud în România (03 martie 2020);
Masa rotundă virtuală dedicată celei de-a 25-a aniversări a neutralității permanente a
Turkmenistanului, organizată în parteneriat cu Institutul de Stat Turkmen de Economie și
Management din Ashgabat, Republica Turkmenistan (04 noiembrie 2020);
Conferința” Symposium on The East-West Divide - Growing Tensions in the EU?”, organizat de
către ASE București împreună cu Studio Europa Maastricht University, eveniment la care au luat
parte peste 30 de profesori și cercetători de la universități de prestigiu din Europa (01 decembrie
2020);

În perioada 25-29 mai 2020, a avut loc cea de-a cincea ediție a Săptămânii Internaționale în
ASE / International Week in ASE, care s-a desfășurat exclusiv online în acest an. Săptămâna
Internațională în ASE a demarat prin intermediul unei sesiuni virtuale de deschidere și a unui webinar
privind bunele practici în implementarea acțiunilor ERASMUS+ la nivelul ASE și al facultăților sale.
Au avut loc 30 de evenimente, webinarii și videoconferințe, menite să asigure cadrul de dezbatere și
înțelegere a internaționalizării învățământului universitar. În cadrul întâlnirilor, studenții români și
străini au avut oportunitatea de a se informa online, de la reprezentanții din domeniul educațional
internațional, despre modalități de bune practici și despre ultimele tendințe din mediul academic în
vederea unei dezvoltări profesionale și personale de succes;
•

•

•

•

Reuniune cu studenții Erasmus+ - peste 30 de studenți Erasmus+ din Austria, Franța, Germania,
Italia, Liban, Luxemburg, Republica Moldova, Olanda, Federația Rusă, Turcia și Uzbekistan șiau început perioada de studii în ASE pe linia mobilităților Erasmus+(17 februarie 2020);
Reuniune de lucru dintre prorectorul de relații internaționale și Dl. Neil Bellingham, Director
British Council Romania, ocazie cu care s-a discutat despre inițiativele în domeniul
Transnational Education (TNE) și dezvoltarea parteneriatelor cu universități britanice în urma
BREXIT-ului (25 iunie 2020);
Erasmus Student Network ASE Bucharest a organizat împreună cu Biroul Erasmus+ al ASE,
conferința “Exploring Erasmus+”. Agenda întâlnirii a inclus prezentări ale mobilităților de studii
și de plasament, ale oportunităților de internship oferite de AIESEC România, testimoniale ale
studenților beneficiari ai programului (10 invitați) și o sesiune de întrebări și răspunsuri.
Desfășurată pe platforma Zoom, conferința a fost una de succes, cu 100 de participanți direcți.
Întrucât platforma nu acceptă mai mult de 100 de participanți simultan, evenimentul a fost
înregistrat și încărcat și pe platforma YouTube, unde a avut 178 de vizualizări în aceeași zi (16
octombrie 2020);
Întâlnire de lucru online dintre prorectorul de relații internaționale și reprezentanții universității
Politecnico di Milano, Graduate School of Business, profesor Tommaso Agasisti, Ph. D.
Associate Dean for Internationalization și doamna Delia Olivetto, International Development
Manager & China Operations Director, având ca obiectiv dezvoltarea parteneriatului dintre cele
două universități și posibilitatea de a pregăti împreună proiectul pentru universități europene (16
noiembrie 2020);
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•

Întâlnire de lucru online dintre prorectorul de relații internaționale și reprezentanții L’Ecole
Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca, l’Université Hassan II de Casablanca,
având ca obiectiv analiza modalităților de colaborare în cadrul proiectului Erasmus+ câștigat de
ASE și posibilitatea semnării unui MoU între cele două universități (17 noiembrie 2020);

În perioada 09-13 noiembrie 2020 a fost organizată cea de-a patra ediție a evenimentului
International Knowledge Fair, derulat în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2020-0190 – “Consolidarea
poziției Academiei de Studii Economice din București pe piața educațională internațională”, cu scopul
creării unei comunități care generează idei și practici în domeniul internaționalizării în cadrul ASE. S-au
desfășurat 23 de activități (conferințe-dezbatere, prezentări, webinarii) la care au participat peste 30 de
invitați de la universități din străinătate și peste 80 de cadre didactice implicate în procesul de
internaționalizare a Universității noastre. Cele două sesiuni live transmise pe pagina de social media a
DRI au beneficiat de peste 2000 de vizionări unice.
A treia ediție a Internationalisation Think Tank s-a desfășurat în data de 11 decembrie
2020, în format online cu participarea reprezentanților managementului facultăților din cadrul ASE. Cu
această ocazie, reprezentanții companiei Zitec au oferit participanților detalii privind transformarea
digitală a activității internaționale a ASE București. O a doua reuniune de lucru pe marginea acreditării
AACSB a avut loc cu echipa condusă de dl. Timothy S. Mescon, Ph.D., Vice-Președinte Executiv al
AACSB International. În cadrul aceluiași eveniment, în sesiunea de după-amiază, a avut loc o dezbatere
susținută la care au luat parte membrii comunității ASE care au participat în cursul anului 2020 la
conferințe și seminarii relevante în domeniul intenaționalizării învățământului superior, scopul fiind
acela de a facilita diseminarea bunelor practici și a lecțiilor învățate în cadrul proiectului “Consolidarea
poziției Academiei de Studii Economice din București pe piața educațională internațională” în domeniul
internaționalizării învățământului superior și a acreditării internaționale, cu impact pozitiv asupra
dezvoltării procesului strategic de internaționalizare a ASE București.
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3.6 PROFESORI INTERNAȚIONALI
În ciuda contextului internațional dificil, în cursul anului 2020 ASE a
găzduit numeroase misiuni de predare, ale unor profesori internaționali,
care începând din martie 2020 s-au desfășurat în regim online: 53 de
profesori internaționali care au predat în cadrul programelor de licență,
masterat, MBA şi postuniversitare internaţionale, 38 de profesori
internaționali care au colaborat cu ASE pentru misiuni de scurtă durată
(guest speakeri în cadrul cursurilor cu predare în limba engleză,
franceză sau germană, misiuni de scurtă durată în cadrul programului
Erasmus+, proiecte de cooperare academică de scurtă durată şi acorduri
bilaterale), 5 cadre didactice asociate cu cetățenie străină din companii
internaționale având sediul în România care au susținut cursuri în
cadrul programelor de studiu.
Constatăm astfel că numărul de profesori internaționali care au susținut
cursuri în cadrul programelor derulate de ASE a cunoscut o creștere
semnificativă ca urmare a implementării strategiei de atragere a
cadrelor didactice din străinătate. Astfel, în anul 2020 au fost 53 de
profesori internaționali prezenți la cursurile ASE, de 2,4 ori mai
mulți decât în anul 2019 și semnificativ peste nivelul înregistrat în
anul 2018. Evoluția numărului de profesori internaționali în perioada
2018-2020 este prezentată în Figura 3.7.
Figura 3.6 Evoluția numărului de profesori internaționali în perioada 2018-2020

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.
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PERSPECTIVE ASUPRA INTERNAȚIONALIZĂRII
UNIVERSITĂȚII
Procesul de internaționalizare se va concentra în continuare pe creșterea prestigiului internațional,
consolidarea internaționalizării acasă și în străinătate (luând în considerare și constrângerile de deplasări
datorate pandemiei de Covid-19) și demararea procesului de acreditare internațională AACSB.
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.
Pe termen scurt principalele priorități vor fi: digitalizarea activităților de relații internaționale, suport
permanent pentru toate facultățile din universitate pentru internaționalizare, profesionalizarea și
dezvoltarea capacității instituționale a DRI.
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Times Higher Education
World University Ranking 2021
601-800 în lume
1 în România
by Subject 2021
601+ Business & Economie
401-500+ Ştiinţe sociale
Impact Rankings 2021
201-300 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 2021
167 Regional
11 local
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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
DIN BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE RELAȚII
INTERNAȚIONALE

www.international.ase.ro
: ASE.Bucharest.DRI
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