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STRATEGIA DE INTERNAȚIONALIZARE A 
ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE  

 
          În anul 2021, a continuat, într-o abordare proactivă, procesul 

de internaționalizare asumat prin Strategia de Internaţionalizare a 

ASE pentru perioada 2016-2027 și prin programul managerial al 

Rectorului ASE (2020-2024). În ciuda condițiilor nefavorabile 

cauzate de pandemia de Covid-19, activitățile de internaționalizare 

au fost intense, vizibile și cu impact pozitiv la nivelul comunității 

academice, pe plan național și internațional. Astfel, principalele 

coordonate de dezvoltare, în direcția cărora s-au intensificat 

eforturile echipei responsabile de relațiile internaționale, au fost în 

concordanță cu obiectivele strategiei de internaționalizare:  

◉ Consolidarea prestigiului extern: creșterea vizibilității și a 

reputației internaționale. 

◉ Internaționalizarea acasă: implicarea și participarea 

comunității academice la evenimente internaționale organizate în 

campus, în vederea dezvoltării competențelor interculturale; 

◉ Internaționalizarea în străinătate: dezvoltarea de 

parteneriate în domeniul cooperării academice și participarea la 

programe și mobilități internaționale; 

◉ Internaționalizarea cercetării: sprijinirea și stimularea 

mobilității internaționale a cercetătorilor, consolidarea rețelelor 

colaborative și a consorțiilor internaționale; 

         Dintre rezultatele obținute, în urma eforturilor echipei noastre, 

dar și cu sprijinul întregii comunități academice, dintre realizările 

cu impact semnificativ amintim: 

◉ Obținerea aprobării dosarului de eligibilitate pentru 

începerea procesului de acreditare internațională AACSB (ne va 

permite intrarea în clubul celor mai prestigioase 800 școli de 

business din lume); 

◉ Menținerea, pentru al treilea an consecutiv, pe prima 

poziție în România și ocuparea poziției 573 în lume, cea mai bună 

poziție ocupată până acum de o universitate din România, în 

prestigiosul clasament internațional Times Higher Education; 

◉ Aderarea la rețeua UNICA (Network of Universities from 

the Capitals of Europe). 
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CONSOLIDAREA PRESTIGIULUI EXTERN 
CLASAMENTE INTERNAȚIONALE 

Consolidarea prestigiului internaţional prin prezența constantă a ASE în principalele clasamente 

internaţionale, precum Times Higher Education și QS World University Rankings, reprezintă o 

recunoaştere a eforturilor depuse și a rezultatelor obținute de către universitate. Pe termen mediu și lung, 

prezența în aceste clasamente aduce beneficii universității, precum dezvoltarea și consolidarea unor 

parteneriate cu universităţi de top, sporirea vizibilității cercetării științifice pe plan internațional, 

creşterea numărului de studenţi internaţionali. În plus, ASE a fost prezentă și în alte clasamente, precum 

World’s Universities with Real Impact (WURI), Webometrics, Scimago Institutions Ranking și 

University Ranking by Academic Performance (URAP) fapt ce a permis acumularea de puncte 

pentru o poziționare cât mai bună a universității noastre în cadrul exercițiului de metaranking 2021 și pe 

baza căruia se vor acorda fonduri suplimentare pentru activitatea de cercetare. 

Academia de Studii Economice din București este prezentă, pentru al patrulea an consecutiv, în 

clasamentul Times Higher Education World University Ranking 2022, care include peste 1600 de 

universități de cercetare avansată din întreaga lume. În acest clasament, ASE ocupă locul 1 în România 

(pentru a treia oară consecutiv) și poziția 501- 600 la nivel mondial. În clasamentul THE World 

Universities Ranking by Subjects 2022, ASE ocupă poziția 401- 450 în lume și locul 1 în România 

în domeniul Științe Sociale, și poziția 601+ în domeniul Afaceri și Economie. ASE ocupă primul loc în 

România și poziția 157 din peste 900 de universități evaluate în clasamentul THE Emerging 

Economies University Rankings 2022. 

           ASE a fost prezentă, pentru a treia oară consecutiv, în clasamentul Times Higher Education 

University Impact Ranking 2021, care include 1118 universități de cercetare intensivă din întreaga 

lume, și reflectă contribuția universității la realizarea obiectivelor ONU de dezvoltare durabilă. În acest 

clasament, ASE ocupă următoarele poziţii: 401-600 în clasamentul general la nivel mondial; 201-300 

pentru SDG 1 – Fără sărăcie; 601-800 pentru SDG 4 – Calitatea educației; 101-200 pentru SDG 5 – 

Egalitate de gen; 201-300 pentru SDG 8 – Condiții decente de muncă și creștere economică; 201-300 

pentru SDG 9 – Industrie, inovare și infrastructură; 301- 400 pentru SDG 10 – Reducerea inegalităților;  

601-800 pentru SDG 17 – Realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. 
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Figura 1. Profiul ASE București în clasamentele Time Higher Education 

 

 
 
 

 
           Sursa:https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/bucharest-university-economic-studies  
 
 

ASE este prezentă, pentru al patrulea an consecutiv, în clasamentul QS Emerging Europe & 

Central Asia (EECA) University Ranking 2021, ocupând poziția 171 în regiune și locul 10 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. 
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În clasamentul QS World University Rankings by Subject 2021, ASE ocupă locul 401-450 în 

lume și primul loc în România în domeniul Economie & Econometrie, iar în domeniul Business și 

Management este clasată pe locul 501-550 (locul al doilea în România). 

 
                                    Figura 2. Profilul ASE în clasamentul QS EECA 2022 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sursa: QS EECA, 2021 
 
 

De asemenea, în anul 2021 ASE a fost inclusă, pentru prima dată, în clasamentul World’s 

Universities with Real Impact1 (WURI)  al celor mai inovative universități din lume, ocupând 

următoarele poziții: locul 37 în rândul universităților cu impact real în ceea ce privește spiritul 

antreprenorial; locul 40 în rândul universităților cu impact real în realizarea de aplicații pentru industrie; 

locul 51-100 în rândul universităților cu impact real în ceea ce privește managementul crizelor. ASE este 

singura universitate din România prezentă în acest clasament, conceput pentru a evidenția și aprecia 

eforturile universităților în pregătirea unei forțe de muncă adaptate la o societate din ce în ce mai 

complexă și mai dinamică. Clasamentul WURI are o abordare diferită față de clasamentele tradiționale 

și evaluează universitățile pe baza unor concepte noi, precum gradul de inovare, promovarea 

antreprenoriatului sau responsabilitatea socială și gestionarea crizelor. 

 

 

 

 

 

 
1 Clasament dezvoltat de alianța univeristăților Hanseatic League of Universities și coordonat de Seoul National University. 
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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. ASE este afiliată la 24 de reţele/asociaţii internaţionale. 

Din luna ianuarie 2021, ASE face parte din comunitatea UNICA, o rețea de universități din capitalele 

Europei (54 de universități din 38 de capitale europene). În anul 2021, Prorectorul cu Relațiile 

Internaționale al ASE și membrii Direcției de Relații Internaționale au participat la 11 evenimente 

online organizate în cadrul asociației UNICA. 

Având în vedere afilierea instituțională a ASE București la AACSB – The Association to 

Advance Collegiate Schools of Business, reprezentanți ai comunității academice au participat, pe 

parcursul anului 2021, la conferințe și seminarii relevante în domeniul acreditării internaționale, cum 

ar fi: AACSB Europe, Middle East and Africa Annual Conference (08-10.11.2021); Business 

Accreditation Seminar (22-25.11.2021); Assurance of Learning - Foundation and Fundamentals 

(01-03.12.2021); 2021 Global Diversity and Inclusions Conference AACSB (15-17.12.2021). 

În cursul anului 2021, ASE a beneficiat de serviciile de date oferite de către Times Higher 

Education, adresate cu prioritate personalului didactic: 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.  

ASE a participat, prin reprezentanţi instituţionali, la următoarele evenimente de anvergură pe 

piața educațională globală: Times Higher Education University Impact Forum - Quality Education 

(14-16.06.2021), QS Subject Focus Summit (07-08.07.2021), Times Higher Education University 

Impact Forum (07-08.07.2021), Times Higher Education World Academic Summit and Festival 

Data (01-03.09.2021), EAIE Community Exchange (28.09-01.10.2021), EFMD Programme 

Accreditation Introductory Seminar (18-20.10.2021), Times Higher Education Emerging 

Economies Summit (18-20.10.2021), AACSB Europe, Middle East and Africa Annual Conference 

(08-10.11.2021), EUA 2021 Online European Quality Assurance Forum (18-19.11.2021). De 

asemenea, în anul 2021 s-a demarat procedura de acreditare IQA din cadrul rețelei CEEMAN 

(asociație internațională de dezvoltare a calității managementului în Europa Centrală și de Est). 
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PROMOVARE INTERNAȚIONALĂ 

În ceea ce privește promovarea internațională, ASE a participat la 7 târguri internaționale, 

desfășurate atât fizic, cât și online, care au avut drept obiectiv creșterea prestigiului internațional al ASE, 

dezvoltarea de parteneriate și recrutarea de studenți internaționali: Begin Online Fair Central Asia - 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan (online, 09.06.2021); 16th ISFA International Student Fairs, 

Tanzania (fizic, 29.09.2021); 38 IEFT Istanbul International Fair, Turcia (fizic, 22-24.10.2021); 

Begin Online Fair Gulf Region (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, UAE) (online, 10.11.2021); Access 

MBA event Bucharest (online, 24.11.2021);  Access MBA event Sofia (online, 27.11.2021); Begin 

Online Fair The Balkans (Albania, Bulgaria, Montenegro, North Macedonia, Romania, Serbia (online, 

27.11.2021). Participarea la târgurile internaționale a condus la o mai mare vizibilitate a universității 

noastre pe plan mondial și a contribuit și la atragerea de studenți internaționali pe cont propriu valutar. 

 

DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 

Un aport important la dezvoltarea instituțională l-a avut câștigarea, prin competiţie națională, a 

Proiectului CNFIS-FDI-2021-0392 -” Consolidarea unui proces de internaționalizare rezilient și 

sustenabil al Academiei de Studii Economice din București, cu impact pe piața educațională 

internațională”, derulat în perioada iunie - decembrie 2021, cu un buget total de 420.000 lei (finanțare 

UEFISCDI: 360.000 lei).  

Componenta de dezvoltare instituțională în domeniul internaționalizării a fost susținută și prin 

proiectul FSS finanțat din fondul MEN pentru situații speciale:” Consolidarea prestigiului extern al 

Academiei de Studii Economice din Bucureşti prin îmbunătățirea continuă a prezenței în clasamentele 

internaționale și asigurarea cadrului operațional necesar acreditării internaționale”. 

            În anul 2021 a fost continuat procesul de dezvoltare instituțională și prin angajarea a trei colegi, 

dintre care doi la biroul Erasmus+ și unul la biroul cooperare internatională și studenți străini. În prezent 

la nivelul Direcției de Relații Internaționale își desfășoară activitatea 7 funcționari și 4 cadre didactice. 
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COOPERARE INTERNAŢIONALĂ 

Cooperarea internațională (internaționalizarea "în străinătate") se realizează pe mai multe coordonate:  
• acorduri de cooperare internațională 
• proiecte internaționale 
• mobilități internaționale ale studenților 
• mobilități internaționale ale cadrelor didactice și cercetătorilor. 

ACORDURI DE COOPERARE 

În anul 2021 au fost semnate 16 acorduri-cadru de cooperare cu universități (MoU) din 

străinătate, după cum urmează: Sofia University St. Kliment Ohridski, Bulgaria (membră UNICA); 

Université du Québec à Montréal (UQAM), Canada (reînnoire); Ajou University, Coreea de Sud; 

L’Université de Bordeaux, Franța; Université d'Artois, Franța (Convention - Cadre de Cooperation entre 

L'Academie d'Etudes Economiques de Bucarest et L'Universite d'Artois), prelungire a acordului 

anterior; Université d'Artois, Franța (Acord de Parteneriat în vederea eliberării diplomei de Licență 

„Arte, Litere, Limbi, mențiunea Limbi Străine Aplicate” de către Universitatea Artois și a diplomei de 

Licență  „Limbi moderne aplicate” de către Academia de Studii Economice din București);  EDC Paris 

Business School, Franța; Financial University under the Government of the Russian Federation 

(Moscova), Federația Rusă; Georgian National University SEU, Georgia; Università degli Studi di 

Torino, Italia; Yamanashi Gakuin University, Japonia; Fundacion Educacion por la Experiencia, Mexic; 

Middle East Technical University, Turcia (membră Unica); Tashkent Institute of Finance, Uzbekistan; 

Urgench State University, Uzbekistan. 

De asemenea, au fost încheiate 16 noi acorduri 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), University of West Attica (Grecia), 

Università di Bologna (Italia), Nagaoka University of Technology (Japonia), École Nationale de 

Commerce et de Gestion de Casablanca (Maroc), Comenius University in Bratislava (Slovacia), 

Universitat Jaume I (Spania), Bahcesehir University, Istanbul Sabahattin Zaim University, Maltepe 

University, Sabanci University, Samsun University, Tokat Gaziosmanpasa University, Zonguldak 

Bülent Ecevit University (Turcia). Fiecare acord de cooperare este monitorizat de Biroul de cooperare 

internațională și studenți străini, iar cele Erasmus sunt monitorizate de către Biroului Erasmus+ și 

coordonatorii Erasmus ai fiecărei facultăți. 
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PARTENERIATE SEMNATE ÎN ANUL 2021 

 
 

 

 
 

  

• America de Nord 2

• Europa Occidentală 8

• Europa Centrală și de Sud13

• Rusia și Asia Centrală5

• Asia3

• Africa de Nord1

America de Nord - 2 

Europa Occidentală - 8 

Europa Centrală și de Sud - 13 

Rusia și Asia Centrală - 5 

Asia - 3 

Africa de Nord – 1 
 

 

32 
Numărul total al 

Acordurilor de Cooperare 
Internaţională 
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PROIECTE INTERNAȚIONALE 
Pe parcursul anului 2021, în cadrul ASE, au fost implementate 11 proiecte internaţionale 

dezvoltate în cadrul unor consorții finanţate prin programe Erasmus+ (Acţiunea 2 – Parteneriate 

strategice, respectiv Formare profesională). Totodată, trebuie subliniat 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 proiect (tabelul 1). 

 
Tabelul 1. Participări la consorții pentru accesarea unor proiecte cu finanțare europeană și 

internațională 

Denumire proiect Responsabil /Facultate/ Entitate Coordonatoare 
proiect 

Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Project 2020-1-RO01-KA203-080368, 
“Flexibility and Resilience in Digital Transformation and Intelligent 
Automation - Advanced Skills and Tools for Academia and Entrepreneurs” 

Conf. univ. dr. Roxana Voicu Dorobanţu - REI 
(coordonator proiect: ASE București) 

Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Project 2020-1-IS01-KA203-065832 - 
“Teaching Institutional Resilience and Prompt Reaction to Crisis: Good 
Governance Experiences in Europe” 

Lect.dr. Laura Mina-Raiu - AMP 
(coordinator proiect: Haskoli Islands – University of 
Iceland, Islanda) 

Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Project 2020-1-EE01-KA203-077886 
–” Joint Master's Curriculum in Rural Community Development” 

Prof.univ.dr. Carmen Monica Paunescu - FABIZ 
(coordinator proiect: EMU Estonian University of 
Life Sciences) 

Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Project 2020-1-EL01-KA203-078797 
–” Critical Thinking for Successful Jobs” 

Prof.univ.dr. Daniela Dumitru - DPPD 
(coordinator proiect: Panepistimio Dytikis 
Makedonias, Grecia) 

Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Project 2019-1-RO01-KA203-063939 
– Evaluation of agro-ecological development potential through transnational 
cooperation and entrepreneurial innovation 

Prof. univ. dr. Nicu Marcu - EAM 
(coordonator proiect:  
Universitatea „Al. I. Cuza” Iași) 

Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Project 2018-1-RO01-KA203-049510 
BLOCKS – Blockchain for entrepreneurs –  
A non-traditional industry 4.0 curriculum for higher education 

Conf. univ. dr. Roxana Voicu Dorobanţu - REI 
(coordonator proiect: ASE București) 

Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Project 2018-1-FI01-KA204-047308 
ViSEnet – Village Social Enterprise learning material, guidance and 
networking 

Prof. univ. dr. Carmen Monica Păunescu - FABIZ 
(coordonator proiect: University of Helsinki, 
Finlanda) 

Erasmus+ KA2 – Strategic Partnerships Project 2018-1-DE01-KA203-004227 
CLLC – Community Learning for Local Change 

Prof. univ. dr. Monica Dudian - ETA 
(coordonator proiect: HfWU Nürtingen-Geislingen, 
Germania) 

Erasmus+ VET Project 597839-EPP-1-2018-EL-EPPKA3-VET-JO 
EXPOVET – Joint VET Course for Export Experts 

Prof. univ. dr. Dorel Paraschiv – REI (coordonator 
proiect: Aristotle University Thessaloniki, Grecia) 

A Digital Learning Platform for Generation Z: Passport to IFRS 202-1-TR01-
KA226-HE097737 

Prof. univ. dr. Cătălin Albu – CIG 

Project 2020-1-TR01-KA202-092185 - “The RURALTOUR: A Trading 
Programme For Sustainable Rural Tourism” 

Prof. univ. dr. Gabriela Țigu – BT 
(coordonator proiect: local public body: Trabzon 
Ortahisar Municipality, Turcia) 
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MOBILITATEA INTERNAŢIONALĂ A STUDENȚILOR 
O componentă importantă a internaţionalizării este reprezentată de mobilitatea studenţească, 

care a înregistrat cifra de 322 de mobilităţi outgoing în anul universitar 2020-2021, faţă de 295 în anul 

precedent. Pandemia de Covid-19 a descurajat o parte dintre studenții ASE să inițieze un astfel de 

demers în condiții restrictive, dar și multe dintre organizațiile de primire au limitat predarea cu prezență 

fizică în campus. 

 În semestrul I al anului universitar 2021-2022, 190 de studenți ASE studiază la universități 

partenere, dintre care 38 au solicitat extinderea mobilității la întregul an universitar, iar pentru semestrul 

al II-lea au fost selectați 99 de studenți.  

Mobilităţile internaționale studenţeşti outgoing se derulează în cadrul diferitelor programe la care 

participă ASE Bucureşti. Majoritatea mobilităţilor din perioada analizată  (227 mobilităţi – 70,5%) 

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 (178), efectuarea unui stagiu de 

practică în străinătate (49) sau vizite de studii / activităţi în cadrul unor proiecte din cadrul acţiunii KA2-

Parteneriate strategice. Celelalte mobilităţi, 95 la număr (29,5%) s-au derulat la nivel doctoral – cu 

finanţare din partea CSUD (94 participări online și 1 cu prezență fizică la conferințe științifice). 

 
Figura 3. Repartiția mobilităților studențești (outgoing) pe facultăți în anul universitar 2020-2021 

 
 Sursa: Biroul Erasmus+, 2022 
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În anul universitar 2020-2021, se remarcă o creștere a numărului de mobilități de plasament, 49 

față de 16 în anul universitar 2019-2020, dar prudența este cuvântul care poate defini cel mai bine atât 

atitudinea studenților, cât și a organizațiilor de primire. 

În ceea ce privește cadrul de finanțare a mobilităților de studiu și plasament specific programului 

Erasmus+, este 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 buget dublu față de anul 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, în 

valoare 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 sunt prezentate în tabelul nr. 2:   

 

Tabel 2. Situația finanțărilor pentru mobilități 

Nr. crt. Proiect Valoare (Euro) Perioadă de derulare 

1.  
Proiect 2021-1-RO01-KA131-HED-000011284 - 
Mobilităţi cu ţările programului 

1.275.155 01.09.2021 - 31.10.2023 

2.  
Proiect 2020-1-RO01-KA103-078181 - Mobilităţi 
cu ţările programului 

1.611.231   01.06.2020 – 31.05.2023 

3.  
Proiect  2020-1-RO01-KA107-079494 – Mobilităţi 
cu ţările partenere 

202.456 01.08.2020 – 31.07.2023 

4.  
Proiect 2019-1-RO01-KA103-061933 – Mobilităţi 
cu ţările programului 

1.483.020 01.06.2019 - 31.05.2022 

5.  
Proiect  2019-1-RO01-KA107-062599 – Mobilităţi 
cu ţările partenere 

140.745 01.08.2019 - 31.07.2022 

6.  
Proiect 2018-1-RO01-KA103-047788 – Mobilităţi 
cu ţările programului 

1.302.000 01.06.2018 - 31.05.2021 

7.  
Proiect 2018-1-RO01-KA107-048216 – Mobilităţi 
cu ţările partenere 

179.070 01.06.2018 - 31.07.2021 

Sursa: Biroul Erasmus+, 2022 
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MOBILITĂȚI INTERNAŢIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE 
 

În anul 2021 s-au înregistrat 273 de participări la evenimente internaționale (88 mobiliăți 

fizice și 185 virtuale) de către cadre didactice, personal administrativ și doctoranzi față de 120 în anul 

2020. Contextul internațional marcat de criza sanitară generată de pandemia COVID-19 a presupus 

instituirea de restricții de circulație internațională care au avut un impact negativ asupra capacității 

cadrelor didactice ale ASE de a derula mobilități externe. Cadrul de finanțare a fost alcătuit din 

fondurile FDI, FSS, Erasmus+, buget DRI, departamentul de cercetare, proiecte de cercetare etc.) și a 

asigurat instrumente proactive de sprijin pentru derularea acestor actvități. 

 În perioada de referință, s-au derulat 88 de mobilități fizice după cum urmează: 26 participări 

la conferințe internaționale; 3 misiuni de predare derulate în cadrul programului Erasmus+; 59 

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.  

 
Figura 4. Participări fizice la evenimente internaționale în anul 2021 

 
Sursa: Direcția Relații Internaționale, 2022 
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De asemenea, în cursul anului 2021, a fost finanțată participarea cadrelor didactice ale ASE la un 

număr de 185 de evenimente virtuale internaționale, după cum urmează: 94 participări ale 

doctoranzilor la conferințe internaționale online, 12 participări la evenimente internaționale în 

cadrul proiectului FSS, 21 de participări la conferințe internaționale în cadrul proiectelor de 

cercetare derulate în ASE, 36 participări conferințe online susținute din fondul alocat de către 

departamentul de cercetare, 2 sesiuni de formare, 15 participări la conferințe, seminarii și 5 

reprezentări la târguri internaționale în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0392. 

 

Figura 5. Participări online la evenimente internaționale în anul 2021 

 
Sursa: Direcția Relații Internaționale, 2022 
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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 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 30 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) 

- 18 programe de studii universitare de masterat (16 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. 

În acest context, evidențiem și rolul programului de masterat EDURES (Comunicare în 

limba engleză pentru predare și cercetare economică) în ceea ce privește componenta internaționalizare. 

Inițiat în anul 2006, programul pune accent, pe lângă dezvoltarea competențelor în cercetare și predare, 

pe cooperarea cu organizații de prestigiu (din țară și din străinătate), precum și pe implicarea în proiecte 

naționale și internaționale. 
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STUDENŢI INTERNAŢIONALI ÎN ASE 

În anul universitar 2021-2022,  în cadrul ASE sunt înregistrați 844 studenţi străini (la 

31decembrie 2021) pentru programe de studii complete, în progresie cu 1.21% faţă de anul universitar 

precedent (826 de studenţi internaționali în decembrie 2021), în ciuda situației dificile la nivel 

internațional generată de criza sanitară cauzată de pandemia COVID-19.  

 
Figura 6.  Evoluția numărului de studenți internaționali în perioada 2016-2022 

 
 

Figura 7. Repartiţia studenţilor străini la ciclul licență, masterat, doctorat și an pregătitor 
(2016/17-2021/22) 

 

Sursa: Direcția Relații Internaționale, 2022  
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Comunitatea studenţilor internaţionali care urmează studii universitare complete în cadrul ASE 

este constituită din 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, Turcia, Ucraina, Irak (cu ponderi cuprinse între 1,9% şi 5,2% 

fiecare). Din numărul total de studenţi internaţionali, 300 (aproximativ 36%)  studiază în regim de cont 

propriu valutar, aducând universităţii venituri din taxele de înmatriculare şi şcolarizare în valoare de 

980.953 Euro pentru anul universitar curent, taxe încasate până la 31 decembrie 2021 pentru anul 

universitar 2021-2022.  

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. De asemenea, au fost organizate sesiuni online de comunicare cu noii studenți 

străini, li s-a acordat sprijin în obținerea conturilor de student și a fost tipărit și distribuit ghidul studentului în 

limba franceză. 

 
Figura 8. Studenţi internaţionali full time în peroada 2016-2021 

 
 

Sursa: Direcția Relații Internaționale, 2022  
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STUDENȚI INTERNAȚIONALI - MOBILITĂȚI INCOMING  

Mobilitățile de studiu incoming cuprind preponderent mobilități Erasmus+ din țări partenere 

ale programului Erasmus+ care se realizează în baza acordurilor inter-instituționale. În anul academic 

2020-2021, o mobilitate a fost realizată prin programul Thesis abroad, iar din cele 63 de mobilități de 

studii incoming Erasmus+, 9 s-au defășurat pe parcursul întregului an academic, 9 pe parcursul 

semestrului I (din care una în format virtual), în timp ce 45 s-au defășurat doar pe parcursul semestrului 

al II-lea (din care 11 in format virtual). Cei mai mulți studenți au provenit de la universități din Franța 

(29), Italia (9), Germania (7), Spania (4), iar alte state de proveniență au fost: Republica Moldova, 

Portugalia, Uzbekistan, Belgia, Cehia, Croatia, Grecia, Liban, Polonia, Federația Rusă și Turcia.  

În semestrul I al anului universitar 2021-2022, au fost înmatriculați în cadrul ASE București 70 

de studenți incoming pentru mobilități de studiu, dintre care 3 studenți free-mover. Pe lângă aceștia, s-a 

înregistrat o mobilitate incoming de tip plasament și o mobilitate prin programul Thesis abroad. 

 
Figura 9. Taxe de școlarizare încasate în perioada 2016-2022 (mii euro) 

 
*sumă încasată până la data de 31 decembrie 2021 

                                                    Sursa: Direcția Relații Internaționale, 2022 
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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. 

 

MISIUNI DE PREDARE INTERNAȚIONALE GĂZDUITE ÎN ASE 
În ciuda contextului internațional dificil, și în cursul anului universitar 2020-2021 ASE a găzduit 

numeroase misiuni de predare ale unor profesori internaționali. Astfel un număr de 46 de profesori 

internaționali au predat în cadrul programelor de licență, masterat, MBA şi cursuri postuniversitare, 

dintre care 2 sunt cadre didactice asociate cu cetățenie străină din companii internaționale având sediul 

în România care au susținut cursuri în cadrul programelor de studiu.  

 

EVENIMENTE CU CARACTER INTERNAȚIONAL 

Pe parcursul anului 2021 au avut loc peste 160 de evenimente cu caracter internaţional, 

organizate în mediul online atât la nivel de universitate, 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 2021, menţionăm: 

 

Săptămâna internațională în ASE, ediția a VI-a (9-14 mai), a fost marcată de o serie de 

întâlniri în mediul online, dar și în campusul universitar. Au fost organizate un număr de peste 30 de 

evenimente (video-conferințe, webinarii, dezbateri interactive, întâlniri de lucru), care au urmărit 

crearea cadrului de dezbatere și înțelegere a internaționalizării învățământului universitar. Au participat 

peste 200 de cadre didactice și studenți din ASE, iar promovarea online prin intermediul paginii de 
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social media și a evenimentelor transmise în direct a înregistrat peste 4000 de vizualizări. Printre cele 

mai importante evenimente din cadrul Săptămânii internaționale în ASE, pot fi menționate: 

 

o Erasmus+: Building Bridges – Portugal: eveniment de diseminare a experiențelor de 

mobilitate de studii și plasament în Portugalia, cu reprezentanți ai universităților 

partenere din Portugalia, voluntari ESN și studenți ASE, în organizarea Biroului 

Erasmus+;  

o Workshopul "ERASMUS - a Gate to Knowledge Sharing", organizat de Facultatea de 

Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, având ca guest-speaker pe Prof. Ewa Wanda 

Maruszewska de la Universitatea de Economie din Katowice, Polonia;  

o Întâlnirile online „Ambassadors meet ASE”, organizate de Facultatea de Relații 

Economice Internaționale, cu Excelențele lor, Ambasadorii la București ai Coreei de Sud, 

Indoneziei, Japoniei, Pakistanului și Thailandei;  

o Workshopul „Business, educational and cultural differences between Romania and the 

US”, organizat de Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, în parteneriat 

cu Indiana University, SUA; 

o Workshopul online cu tema „Digital Learning & Marketing Automation: Leveraging the 

Transatlantic Experience”, organizat de Facultatea de Marketing;  

o Masa rotundă virtuală cu tema „International student mobility, a key vector for the global 

economy and sustainable development”, organizată de Facultatea de Management; 

o Workshopul cu tema „Transforming Talent Operations in Japanese Hospitality with 

Cognitive Technology - A Case Study on Nishiyama Onsen Keiunkan”, organizat de 

Facultatea de Administrație și Management Public;  

o Workshopul cu tema „Precision Agriculture - Achievements and Challenges in the 

Republic of Serbia”, având ca speakeri pe dl. Jonel Subić și dl. Marko Jeločnik de la 

Institute of Agricultural Economics din Belgrad, Serbia, organizat de Facultatea de 

Economie Agroalimentară și a Mediului;  

o Workshopul „How can Europe recover from the economic consequences of Covid-19?”, 

moderat de Prof. dr. Maria Negreponti-Delivanis de la University of Macedonia – Grecia, 

organizat de Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată; 

o Seminar doctoral susținut de către Prof. Aharon Tziner, Israel, doctoranzilor din cadrul 

Școlii Doctorale de Administrarea Afacerilor, organizat de Facultatea de Business și 

Turism;  

o Workshopul cu tema „Anxiety for the pandemic and trust in financial markets” facilitat 

de către Prof. Valerio Ficcadenti de la London South Bank University, Marea Britanie, 

organizat de Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică;  
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o Dezbatere asupra „Viitorului Programului Erasmus Plus – provocări și oportunități”, în 

organizarea Biroului Erasmus +, la care au participat directori de relații internaționale din 

România, Croația, Republica Moldova, Uzbekistan. 

o Workshop realizat împreună cu reprezentanții Agenției Times Higher Education pe tema 

rezultatelor recent publicatelor Clasamente internaționale Emerging Economies 2021 și 

Impact Rankings 2021. 

 

Internationalization Think Tank, 17-19 septembrie, Moeciu, Brașov – a patra 

ediție a workshopului a fost organizată în cadrul proiectului „Consolidarea unui proces de 

internaționalizare rezistent și durabil al Universității de Studii Economice București, cu impact asupra 

pieței internaționale a educației” - CNFIS-FDI-2021-0392. Subiectele importante discutate au fost: 

progresele înregistrate în procesul de internaționalizare a universității, poziția universității în 

clasamentele internaționale, progresul către acreditarea internațională AACSB, oportunitățile oferite de 

noul Program Erasmus +. 

 
Participanți la International Think Tank, Moeciu, Brașov (17-19 septembrie 2021) 

 

International Knowledge Fair 2021, a cincea ediție a evenimentului, cu tema „Sharing 

Experiences and Practices for a Resilient post-Pandemic Higher Education Environment”. Seria de 

evenimente s-a desfășurat între 15 noiembrie și 15 decembrie, și a inclus dezbateri, conferințe și 

worksopuri pe diverse teme de actualitate, în vederea îmbunătățirii cooperării internaționale. 
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ALTE EVENIMENTE DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021, CU PARTICIPAREA 
PRORECTORULUI DE RELAȚII INTERNAȚIONALE: 
 

• Conferința online de lansare a proiectului „The impact of Digitalisation on SMSs: 

Challenges for Public Governance and Economic Development” (26 ianuarie), proiect ce 

urmează a fi implementat în cooperare cu Korea Development Institute (KDI) și Korea 

Productivity Center (KPC). Parteneriatul cu cele două instituții prestigioase din Coreea de Sud 

reprezintă o continuare a activităților de cooperare derulate în perioada 2018 – 2020 și 

materializate în cadrul proiectului comun dintre România și Coreea de Sud, care a urmărit 

înființarea Centrului de Productivitate în cadrul ASE;  

• Reuniune de lucru cu AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) (15 

februarie) în care au fost evidențiate și discutate modalitățile practice de colaborare cu echipa 

AACSB în ceea ce privește pregătirea riguroasă a dosarului de eligibilitate;  

• UNICA Rectors Seminar (10 și 24 februarie). Evenimentul a avut tema „Educație și cercetare 

științifică interdisciplinară și intersectorială în universitățile moderne”, și s-a bucurat de 

participarea reprezentanților celor 54 de universități din cele 37 capitale europene membre ale 

Asociației; 

• Biroul Erasmus+ a organizat o reuniune cu studenții Erasmus aflați în mobilitate în cadrul 

ASE pe parcursul celui de-al II-lea semestru al anului universitar 2020-2021 (22 februarie). 

Astfel, s-au alăturat studenților aflați în mobilitate de două semestre în ASE un număr de 56 de 

studenți Erasmus Incoming de la 29 universități partenere, respectiv din 11 țări din cadrul 

Programului Erasmus+; 

• Reuniune cu studenții străini pe cont propriu valutar ai ASE (25 februarie). Biroul 

Cooperare Internațională și Studenți Străini din cadrul Direcției Relații Internaționale a 

organizat o întâlnire de tip get-together cu studenții internaționali care urmează programe de 

studiu în limbi străine în cadrul ASE. Au fost trecute în revistă aspecte privind derularea în bune 

condiții a actului educational și a avut loc un schimb de impresii cu privire la viața studențească 

și serviciile oferite de către departamentele specifice ale ASE; 

• Reuniune de lucru cu AACSB (12 martie) unde au fost stabilite detaliile practice privind 

pregătirea riguroasă și depunerea dosarului ASE de eligibilitate;  

• Participarea ASE la lansarea clasamentului THE Emerging Economies Universities 

Rankings 2021 (16 martie), prilej cu care a fost lansat clasamentul Emerging Economies 

Universities Rankings 2021; 

• Sesiune informare mobilități plasamente ERASMUS+ (25 martie); 
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• Participarea reprezentanților ASE la invitația Excelenței Sale, Dl. David Saranga, Ambasadorul 

Statului Israel în România, la evenimentul organizat cu prilejul Zilei Comemorării 

Holocaustului Israelian (8 aprilie), în cadrul căruia a luat cuvântul domnul Octavian Fulop, 

supraviețuitor al Holocaustului; 

• Participarea la două grupuri de lucru organizate în cadrul rețelei universităților din capitalele 

europene UNICA, respectiv grupul de lucru „UNICA & The City” și „UNICA Green & SDGs” 

(14-15 aprilie); 

• Organizarea unei sesiuni de informare a membrilor comunității academice cu privire la 

oportunitățile de finanțare a proiectelor de cooperare academică și parteneriat internațional 

oferite de noul Program Erasmus+ al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027 (16 aprilie); 

• Participarea ASE la Times Higher Education Innovation and Impact Summit (19-22 

aprilie). Evenimentul online intitulat „Cultivating Resilience, Changing the World” a reunit peste 

750 de delegați si a dezbătut teme precum principalele motoare ale inovației globale în urma 

schimbărilor create de pandemie și rolul universităților în comunitate. În cadrul Summit-ului, au 

fost prezentate si rezultatele THE Impact Rankings 2021, un tabel global de performanță care 

evaluează universitățile în raport cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite; 

• Reuniune de lucru online cu reprezentanții AACSB (22 aprilie). Discuțiile purtate s-au axat 

pe evaluarea progresului în cadrul procesului de pregătire al dosarului ASE de eligibilitate pentru 

acreditare internațională;  

• Participarea la Conferința Anuală a Asociației Universităților Europene (European 

Universities Association - EUA, 2021) (22-23 aprilie). Conferința a avut tema „Universities 

2030: From vision to reality”, iar dezbaterile au vizat identificarea de soluții pentru 

materializarea viziunii EUA expuse în documentul „Universities without walls – A vision for 

2030”, conform căruia universitățile europene vor fi structurate sub forma unor comunități 

deschise de învățare, angajate în crearea unei societăți globale durabile, definite ca entități 

autonome și responsabile care se străduiesc să se îmbunătățească permanent; 

• Întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Tashkent Institute of Finance din Uzbekistan (10 mai); 

• Întălnire cu reprezentați ai Fundacion Educacion por la Experiencia din Mexic (13 mai); 

• Întâlnire de lucru reprezentanții Yamanashi Gakuin University, Japonia (14 mai), respectiv 

Prof. Tatsumi Akita, Deputy President, dl. Naoki Kumagai, Deputy General Manager - 

International Exchange Center și dl. Koon Murakami, Deputy Manager - International Exchange 

Center; 

• Reuniune virtuală de lucru între reprezentanții Consorțiului Universitaria și prestigioasa 

companie de clasamente internaționale QS Rankings (16 mai). Reuniunea a fost organizată la 

inițiativa ASE, cu scopul de a contribui la o prezență sporită a universităților românești în 

clasamentele internaționale;  
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• Vizita în ASE a Excelenței Sale, Doamna Annick Goulet, Ambasadorul Canadei în 

România (21 mai). Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, împreună cu Prof. univ. dr. 

Marius Profiroiu, Prorector Relații Intrernaționale și Conf. univ. dr. Alecsandru Strat, Decanul 

Facultății Bucharest Business School, au primit vizita în ASE a Excelenței Sale, Doamna Annick 

Goulet, Ambasadorul Canadei în România, prilej cu care au fost discutate aspecte legate de 

colaborarea ASE cu alte universități din Canada, ASE având deja un prestigios MBA Româno-

Canadian. 

• Vizita în ASE a Excelenței Sale, Dl. Rahul Shrivastava, Ambasador al Republicii India la 

București (24 mai); 

• Vizita în ASE a Excelenței Sale, Dl. Salah el-Sadek, Ambasadorul Republicii Arabe Egipt în 

România (24 mai); 

• Participarea la evenimentul „2021 Bucharest Summit 2 – Cooperare pentru Dezvoltare” (24-

25 mai); 

• Participarea la webinarul „Romanian Universities’ Rankings Forum: Harness the power of 

your research for global visibility” (27 mai) organizat de Times Higher Education și 

Elsevier; 

• Întâlnire cu Excelența Sa, Dl. Marius-Gabriel Lăzurcă, Ambasador Extraordinar și 

Plenipotențiar al României în Mexic (3 iunie); 

• Participarea la Adunarea Generală a Rețelei Universitare UNICA și Seminarul Rectorilor 

UNICA (23 iunie). Seminarul a avut ca temă „Impactul COVID-19 asupra învățământului 

superior în Europa: provocări și oportunități”; 

• Workshop privind acreditarea internațională AACSB (8-9 iulie) - vizita prof. univ. dr. Babak 

Mehmanpazir, prodecan cu acreditarea internațională și management strategic al EM Strasbourg 

Business School, Franța, care a susținut un workshop pe tema eligibilității ASE pentru procesul 

de acreditare internațională AACSB, la care au participat membrii echipei de acreditare 

internațională ai ASE;  

• Vizita delegației Academiei de Științe Economice din Moldova - ASEM (12 iulie). Prof. univ. 

dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE și Prof.univ.dr. Marius Profiroiu, Prorector Relații 

Internaționale, au primit vizita delegației din Republica Moldova, condusă de Prof. univ. dr. hab. 

Grigore, Rectorul ASEM; 

• Vizita în ASE a delegației Universității Globis din Japonia formată din Prof. Tajiri Fumiaki și 

Prof. Cristian Vlad (19-23 iulie); 

• Times Higher Education World Academic Summit & Festival of Data (1-3 septembrie), 

manifestare găzduită în mediu virtual, în colaborare cu Universitatea din Toronto; 
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• Participare la Conferința EGPA 2021 (European Group for Public Administration) 

(Bruxelles, 7-10 septembrie). Tema conferinței a fost: “Resilience and Agility of Public 

Institutions in Times of Crisis”;  

 

Participare la Conferința EGPA, Bruxelles, 7 – 10 septembrie 2021 
 

• Vizita în ASE a Excelenței Sale, Doamna Marrem L.A. Sair, Ambasador Însărcinat cu 

Afaceri al Ambasadei Libiei la București (13 septembrie); 

• Vizita în ASE a unei delegații de la Tanta University, Egipt (21 septembrie) condusă de Prof. 

dr. Ahmed Deya Khamis, Președinte al Egyptian Academy for Computers, Information and 

Management Technology din Tanta. În cadrul vizitei, au fost discutate aspecte de cooperare 

instituțională și dezvoltarea de schimburi educaționale științifice și de cercetare în domeniul 

economic, în cel al managementului și al sistemelor informatice  

• Participare la Adunare Generală Quadrenală a Agenției Universitare a Francofoniei 

(AUF) (21-23 septembrie). ASE a fost reprezentată la evenimentele organizate de către Agenția 

Universitară a Francofoniei din cadrul Săptămânii Mondiale a Francofoniei Științifice;  

• Vizita delegației ASE la Academia de Studii Economice din Moldova - ASEM (24-25 

septembrie). Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, Prof. univ. dr. Dumitru Miron, 

Președintele Senatului Universitar, Prof. univ. dr. Marius Profiroiu, Prorector Relații 

Internaționale, împreună cu membri ai Consiliului de Administrație, au participat la 

evenimentele dedicate celei de-a 30-a aniversări de la înființarea Academiei de Studii 
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Economice din Moldova și la Conferința Științifică Internațională „30 de ani de reformă 

economică în Republica Moldova: prin inovare și competitivitate spre progres economic”; 

 
Vizita delegației ASE în Republica Moldova (24-25 septembrie 2021) 

 

• Participare la workshopul intitulat “MoveIn for Managing Academic and Employer 

Contacts” (7 octombrie); 

• Participare la Times Higher Education Emerging Economies Summit, Dubai, Emiratele 

Arabe Unite (18-20 octombrie); 

• Reuniune de lucru cu Professor Dr. Jean Michel Ymeri Douzans, Facultatea de Științe Politice, 

University of Toulouse Capitole, Franta si Presidentele EGPA (2 noiembrie); 

• Vizita în ASE a Ambasadorului Tunisiei la București, Excelența Sa, Doamna Raja Jhinaoui 

Ben Ali (5 noiembrie); 

• Conferința anuală AACSB Europa, Orinetul Mijlociu și Africa (8 noiembrie);  

• Vizita Prof. Andre Cabanis, ex-vicepreședinte al Universității din Toulouse I Capitol (6-7 

decembrie). Cu acest prilej, Direcția Relații Internaționale a organizat conferința online cu 

titlul: „The University Press – best practices from Université Toulouse I Capitole”, în 

cadrul căreia Prof. Andre Cabanis a fost guest speaker;  
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• Vizita delegației ASE București în Emiratele Arabe Unite (26 noiembrie-2 decembrie, 2021). 

O delegație a Academiei de Studii Economice din București, condusă de Rectorul ASE, Prof. 

univ. dr. Nicolae Istudor, a efectuat o vizită în Emiratele Arabe Unite în contextul celei de-a 50-a 

Celebrări și a Jubileului de Aur al Emiratelor Arabe Unite, dar și cu prilejul Expo Dubai 2020. 

 
Vizita delegației ASE în Dubai, Emiratele Arabe Unite (26 noiembrie-2 decembrie 2021) 
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ACTIVITATEA CENTRELOR DE STUDII STRĂINE DIN CADRUL ASE 

Pe parcursul anului 2021, 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. 

Centrul de Studii Americane a organizat 7 evenimente în mediul online, din care amintim: 

v Evenimentul cu tema: “The Journey to Studying, Working, and Living in the U.S.A. Have 

you ever wondered how life in the United States is? How is it to study there, to live, or 

even to work there? And the most important question is: What is the process to get there? 

We would like to help you to start your journey and get inspired”. Răspunsuri la aceste 

întrebări au fost oferite de către doamna Anca Agachi, Associate Director la Atlantic 

Council și absolventă a ASE. 

v Evenimentul în cadrul Săptămânii Internaționale din ASE: “My Fulbright Experince”, 

având ca invitată pe Olga Bodrug, absolventă a ASE și beneficiar al unei burse Fulbright la 

Bush School of Government and Public Service. 

v Întâlnirea virtuală cu Dl. Robert Williams, Director adjuct pentru Afaceri Internaționale la 

Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington, SUA. Acest eveniment a avut loc loc 

în contextul amplificării eforturilor autorităților române de a introduce educația despre 

Holocaust în școli. 

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

obținerea următoarelor rezultate: 

v Editarea și publicarea unui podcast pe canalul propriu de YouTube, având ca subiect 

„Impresii despre economia japoneză”, în viziunea fostului Ambasador în Japonia, domnul 

Constantin Vlad; 

v Lansarea online a cărții Poliția Memoriei de Yōko Ogawa, eveniment realizat în 

parteneriat cu editura Humanitas Fiction. 
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Centre de Réussite Universitaire (Centrul de Studii Francofone) a derulat și în cursul anului 

2021 activități specifice de promovare a limbii franceze, a culturii franceze şi a culturilor specifice 

spaţiului francofon, în ciuda impactului negativ al crizei sanitare. Cu acest scop, au fost organizate o 

serie de acțiuni, dintre care menționăm: 

v Săptămâna Francofoniei în ASE: dezbaterea cu tema „Protégeons et transmettons 

ensemble notre patrimoine commun !”, animată de prof. univ. dr. Corina Cilianu-Lascu – 

23 martie 2021; 

v Săptămâna internaţională din ASE: dezbaterea cu tema „Réussir ses études 

universitaires en Roumanie en tant qu’étudiant international au temps de la pandémie de 

COVID-19. Défis, opportunités et expériences en partage”, animată de prof. univ. dr. 

Maria-Antoaneta Lorentz. – 12 mai 2021. Invitat special dr. Khaled Ziani. Au participat 

studenţi internaţionali din ASE și absolvenţi ai programului ai programului Anului 

pregătitor de limba română.  

Centrul Cultural Rus a continuat să promoveze, și în 2021, oportunitatea oferită de ASE de a 

învăța de la zero limba rusă, în regim facultativ, având în vedere faptul că ea nu se studiază în 

învățământul preuniversitar din țară. Activitatea s-a desfășurat prin promovare exclusiv online și s-a 

focusat pe avantajele, pentru o carieră profesională de succes, ale cunoașterii unor elemente de baza ale 

limbii și comunicării de afaceri în limba rusă. Principalele canale de comunicare și promovare ale limbii 

și culturii ruse au fost grupul de social-media a studenților care învață sau sunt interesați de limba și 

cultura rusă din ASE și pagina de social-media a Centrului Cultural Rus, actualizată permanent cu 

informații despre limba și cultura rusă, manifestări culturale, aniversări ale unor mari personalități ale 

culturii și științei ruse, oportunități de studiu, oferte adresate studenților pentru consolidarea orizontului 

lor cultural si al cunoștințelor de limba rusă. 
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CONCLUZII ȘI PROIECTE DE VIITOR 
 

În anul 2021 s-au continuat eforturile 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.  

Procesul de internaționalizare se va concentra, în continuare, pe direcțiile strategice: creșterea 

prestigiului internațional, consolidarea internaționalizării acasă și în străinătate (luând în considerare și 

constrângerile de deplasări cauzate de pandemia de Covid-19) și demararea procesului de acreditare 

internațională AACSB. Pe termen scurt, principalele priorități vor fi: intrarea în cadrul unui consorțiu de 

universități europene (program finanțat prin programul Erasmus+), digitalizarea activităților din 

programul Erasmus+, suport permanent acordat tuturor facultăților din ASE în ceea ce privește procesul 

de internaționalizare, profesionalizarea și dezvoltarea capacității instituționale a DRI. De asemenea, 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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