


ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

MESAJUL RECTORULUI

Dragi candidați la Academia de Studii Economice din București,

Vă invit să vă alăturați cu toată încrederea celor peste 23 000 de studenți ai 
celei mai performante universități economice și de administrație publică din 
Europa de Sud-Est.

Eu însumi sunt mândru sa fiu absolventul ASE, pe care o slujesc din momentul 
în care am încheiat studiile superioare.

Pentru Admiterea din anul 2021, ASE scoate la concurs, la fel ca în anii 
trecuți, o ofertă generoasă de programe și locuri, la buget și taxă, pentru toate 
ciclurile și formele de învățământ - licență, masterat, doctorat.

Este important, când decideți opțiunile pentru viitorul vostru, să luați în calcul 
reputația ASE în rândul angajatorilor și gradul foarte bun de inserție a 
absolvenților noștri pe piața muncii pentru că, sunt sigur, fiecare dintre voi 
dorește să-și găsească un job ofertant la finalizarea studiilor superioare.
Vă doresc, dragi candidați, să faceți cea mai ofertantă alegere pentru viitorul 
vostru.

Alegeți un Lider și veți deveni un Lider!
Cu drag,

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, 
Rectorul ASE



Varianta electronică a acestui îndrumar poate fi consultată la: 
www.us.ase.ro și www.admitere.ase.ro

Alege ASE!

ASE este liderul învățământului superior economic și de administrație 
publică din România și Europa de Sud-Est, cu o bună reputație 

internațională, concretizată în numeroase contracte de colaborare și 
parteneriate în întreaga lume și în situarea pe poziții notabile în 

clasamentele internaționale de prestigiu:

ASE este prezentă în clasamentul Times Higher Education World University 
Ranking 2021, ocupând locul 1 în România și locul 601-800 pe plan mondial.

ASE ocupă locurile 601+ în domeniul Afaceri&Economie 
și 401-500 în domeniul Științe Sociale, conform 

Times Higher Education World University Rankings by Subject 2021.

     ASE este universitatea cu cea mai bună reputație în rândul 
angajatorilor din România, conform clasamentului 

QS World University Rankings; 86% dintre absolvenți își găsesc de 
lucru în primele 6 luni de la terminarea facultății, în domeniul studiat.

ASE ocupă locul 1 între universităție românești 
și în segmentul 201-250 la nivel internațional, conform clasamentului 

THE Emerging Economies Universities Rankings 2021.

ASE ocupă locul 1 în România și 401-450 la nivel internațional în 
subdomeniul Economie și Econometrie și locul 2 la nivel național și 
501-550 la nivel mondial în subdomeniul Business și Management, 

conform QS World University Rankings by Subject 2021.
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Admiterea la licență cu frecvență se face prin CONCURS bazat pe:
• ESEU MOTIVAȚIONAL (evaluat cu calificativul admis/respins), redactat în:

• limba română pentru programele cu predare în limba română și pentru
programul de studii Limbi moderne aplicate;

o limbă străină (engleză, franceză sau germană) pentru programele cu

• limba română  și o limbă străină, dacă vă înscrieți și la programe cu
predare în limba română și la programe cu predare în limbă străină.

• PROBĂ SCRISĂ DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ* (notată cu calificativul
admis/respins) pentru candidații care optează pentru programe cu predare în
limbă străină. Candidații la programul Limbi moderne aplicate susțin proba de
competență lingvistică la limba engleză.

• MEDIE GENERALĂ DE ADMITERE, calculată ca medie ponderată între media
obținută la examenul de bacalaureat cu 70% și media anilor de studii cu 30%.

! Candidații care au obținut calificativul admis la eseu și, după caz, la proba de
competență lingvistică sunt ierarhizați conform mediei generale de admitere și
în ordinea opțiunilor precizate în fișa de înscriere.

Statutul de student finanțat de la buget sau cu taxă se actualizează după
primul semestru al anului I și apoi anual, în funcție de performanțele
universitare.

CUM DEVII STUDENT LA LICENȚĂ?

www.admitere.ase.ro/licenta-2021

* Fac excepție candidații care prezintă certificat de competență lingvistică sau cei care au
absolvit studiile liceale organizate în limba străină a programului de licență pentru care
candidează.

Admiterea se desfășoară ONLINE 

 predareîn limbă străină;
•

pe platforma www.admitere.ase.ro 
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Admiterea se desfășoară ONLINE 
pe platforma www.admitere.ase.ro 
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ADMINISTRAREA  AFACERILOR, 
CU PREDARE ÎN LIMBI STRĂINE 
Administrarea afacerilor (în limba 
engleză)
Administrarea afacerilor (în limba 
franceză)
Administrarea afacerilor (în limba 
germană)

ADMINISTRAȚIE  ȘI MANAGEMENT 
PUBLIC
Administrație publică
Resurse umane

BUSINESS ȘI TURISM 
Administrarea afacerilor în comerț, 
turism, servicii, merceologie și 
managementul calității 
Administrarea afacerilor în comerț, 
turism, servicii, merceologie și 
managementul calității (în limba 
engleză)

CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI 
INFORMATICĂ ECONOMICĂ 
Cibernetică  economică 
Informatică economică 
Informatică economică (în limba 
engleză) 
Statistică și previziune economică

CONTABILITATE ȘI 
INFORMATICĂ DE GESTIUNE
Contabilitate și informatică de 
gestiune
Contabilitate și informatică de 
gestiune (în limba engleză)

ECONOMIE TEORETICĂ ȘI 
APLICATĂ
Economie și comunicare economică 
în afaceri

ECONOMIE AGROALIMENTARĂ 
ȘI A MEDIULUI
Economie agroalimentară și a 
mediului

FINANȚE, ASIGURĂRI, BĂNCI ȘI 
BURSE DE VALORI
Finante și bănci
Finante și bănci (în limba engleză)

MANAGEMENT
Management
Management (în limba engleză)

MARKETING
Marketing
Marketing (în limba engleză)

RELAȚII ECONOMICE 
INTERNAȚIONALE
Economie și afaceri internaționale 
Economie și afaceri internaționale 
(în limba engleză)
Limbi moderne aplicate (engleză, 
franceză) 

FACULTĂȚI ȘI PROGRAME 
UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

DREPT
Drept
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CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI 
INFORMATICĂ ECONOMICĂ 

Calea Dorobanți, Nr. 15-17, 
Sector 1, București (Clădirea 2)

csie.ase.ro
Secretariat: 2011

ADMINISTRAREA AFACERILOR 
CU PREDARE ÎN LIMBI STRĂINE 
Calea Griviței, Nr. 2-2A, Sector 1, 

București (Clădirea 4)
fabiz.ase.ro

Secretariat: 4002
ADMINISTRAȚIE ȘI 

MANAGEMENT PUBLIC   
Piața Romană, Nr. 6, Sector 1, 

București (Clădirea 0) 
famp.ase.ro

Secretariat: 0035

FACULTĂȚILE ASE

BUSINESS ȘI TURISM        
str. Tache Ionescu, Nr. 11, 

Sector 1, București (Clădirea 8) 
bt.ase.ro

Secretariat: 8206

Academia de Studii Economice din București, liderul învățământului superior 
economic și de administrație publică din România și Europa de Sud-Est are o istorie 
de peste un secol și poate deveni casa studenției tale, cea mai frumoasă perioadă a 
vieții. Aici poți urma studii de licență, programe de masterat și de doctorat, precum și 
programe post-universitare și MBA-uri.



10

CUNOAȘTE-ȚI UNIVERSITATEA

CONTABILITATE ȘI 
INFORMATICĂ DE GESTIUNE
Piața Romană, Nr. 6, Sector 1, 

București (Clădirea 0)
cig.ase.ro

Secretariat: 0019

RELAȚII ECONOMICE 
INTERNAȚIONALE

str. Tache Ionescu, Nr. 11, 
Sector 1, București (Clădirea 8) 

rei.ase.ro
Secretariat: 8205

MARKETING
str. Occidentului, Nr. 7, Sector 1, 

Bucureşti
mk.ase.ro  

Secretariat: parter

ECONOMIE AGROALIMENTARĂ 
ȘI A MEDIULUI

Str. Mihail Moxa, Nr. 5-7, Sector 1, 
București (Clădirea 3)

eam.ase.ro
Secretariat: 3204

FINANȚE, ASIGURĂRI, BĂNCI 
ȘI BURSE DE VALORI

Str. Mihail Moxa, Nr. 5-7, Sector 1, 
București (Clădirea 3) 

fabbv.ase.ro
Secretariat: 3103

ECONOMIE TEORETICĂ             
ȘI APLICATĂ

Calea Dorobanți, Nr. 15-17,     
Sector 1, București (Clădirea 2) 

economie.ase.ro
Secretariat: 2115

MANAGEMENT
Piața Romană, Nr. 6, Sector 1, 

București (Clădirea 0) 
management.ase.ro  

Secretariat: 0020

DREPT

Piața Romană, Nr. 6, Sector 1,

București (Clădirea 0) 

drept.ase.ro       

Secretariat: 0005 
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TOATE INFORMAȚIILE DESPRE ADMITERE 
SE GĂSESC PE www.ase.ro

ȘI PE     ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
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Academia de Studii Economice din București dispune în prezent de 9 clădiri 
situate în Piața Romană sau în preajma ei, ale căror săli sunt codificate cu 4 cifre astfel:

Exemplu: Sala 0620 se află în clădirea 0, etajul 6, sala 20.

X Y ZZ UNDE X
Y

ZZ

REPREZINTĂ NUMĂRUL CLĂDIRII 

REPREZINTĂ ETAJUL LA CARE SE AFLĂ SALA

REPREZINTĂ NUMĂRUL SĂLII

Clădirea Ion Angelescu sau „Bastiliei”
Str. Căderea Bastiliei, nr. 2-10 
- aici își desfășoară activitatea Facultatea de Contabilitate și Informatică de
Gestiune (CIG), Facultatea de Management (MAN), Facultatea de Administrație și
Management Public (AMP) și Facultatea de Drept.
Principalele săli: AULA MAGNA - parter,
AMFITEATRUL I - parter, AMFITEATRUL II - etajul 2, AMFITEATRUL III - etajul 4,
Sala de lectură “Victor Slăvescu” (0118) - etajul 1,
Sala de lectură ”Paul Bran” (0219) - etajul 2.

0
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TE AJUTĂM SĂ TE ORIENTEZI
STUDENT ÎN ASE
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Clădirea Mihai Eminescu sau „Comerț”
Bulevardul Dacia, nr. 41

Clădirea Virgil Madgearu sau „Cibernetică”
Calea Dorobanți, nr. 15-17
- aici își desfășoară activitatea Facultatea de Cibernetică, Statistică și
Informatică Economică (CSIE) și Facultatea de Economie Teoretică și
Aplicată (ETA). Tot aici se găsește sala de lectură CSIE, sala 2717 - etajul 7.

Clădirea Paul Bran sau „Moxa”
Str. Mihail Moxa, nr. 5-7
- aici își desfășoară activitatea Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și
Burse de Valori (FABBV) și Facultatea de Economie Agroalimentară și a
Mediului (EAM). La doi pași vei găsi Cantina Moxa.

Clădirea Victor Slăvescu
Calea Griviței, nr. 2-2A
- aici își desfășoară activitatea Facultatea de Administrare a Afacerilor cu 
predare în limbi străine (FABIZ). Tot aici vei găsi și sala de lectură FABIZ.

Clădirea Stanislav Cihoschi 
Str. Stanislav Cihoschi, nr. 5

Sala de sport
Str. Stanislav Cihoschi, nr. 5

Clădirea Anton Davidoglu 
Intrarea Amzei, nr. 1-3

Clădirea Tache Ionescu 
Str. Tache Ionescu, nr. 11
- aici își desfășoară activitatea Facultatea de Business și Turism (BT),
Facultatea de Relații Economice Internaționale (REI) și Institutul de Studii
Doctorale.
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Sfinții Voievozi
65, 97

Calea Victoriei
79, 86

Piața Romană
126, 168, 226,
368, 381, 783
ASE
131, 301, 331

Calea Victoriei
133, 168, 226

Magistrala 2
Piața Romană

Piața Romană
79, 86, 133, 300

Piața Romană
131, 300, 301,
331, 381, 783
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Moxa D (mixt, gradul I de confort)
STR. MIHAIL MOXA, NR. 11
4 PERSOANE/CAMERĂ
BAIE ÎN CAMERĂ: DA
FACILITĂȚI: CABINET MEDICAL, STOMATOLOGIC, 2 SĂLI DE 
LECTURĂ, 2 OFICII
CUM AJUNG? - 12 MINUTE DE MERS PE JOS DIN PIAȚA ROMANĂ

Belvedere Nou (A6, A7, A8 - mixte, gradul I de confort)
STR. CHIBZUINȚEI, NR. 2
4 PERSOANE/CAMERĂ
BAIE ÎN CAMERĂ: DA
FACILITĂȚI: SALĂ DE LECTURĂ, OFICIU LA FIECARE ETAJ CUM 
AJUNG? - METROU (Stația Crângași/Grozăvești) + 15 MINUTE DE 
MERS PE JOS sau RATB 133 (Stația Fluviului) + 15 MINUTE DE 
MERS PE JOS

Tei (C1 - mixt, gradul I și II de confort)
BD. LACUL TEI, NR. 116
5 PERSOANE/CAMERĂ
BAIE ÎN CAMERĂ: DA
FACILITĂȚI: SALĂ DE LECTURĂ
CUM AJUNG? - METROU (Stația Ștefan cel Mare) + 15 MINUTE DE
MERS PE JOS / RATB 182, 282 (Stația Maica Domnului)

Agronomie (C1 - fete, C2 - băieți, gradul II de confort) STR.
MĂRĂȘTI, NR. 59
4 PERSOANE/CAMERĂ
BAIE ÎN CAMERĂ: NU
FACILITĂȚI: SALĂ DE LECTURĂ, SALĂ DE SPORT, 4 OFICII
CUM AJUNG? - METROU (Stația 1 Mai) + RATB 105 (Stația Traian 
Vasile) / 10 MINUTE DE MERS PE JOS sau RATB 300 (Stația Sandu 
Aldea) + 10 MINUTE DE MERS PE JOS

OPORTUNITĂȚI DE CAZARE
Universitatea noastră le oferă studenților locuri de cazare în peste 7 cămine 
studențești, distribuția acestora făcându-se pe fiecare facultate în parte. Numărul de 
locuri oferite este direct proporțional cu numărul studenților din provincie finanțați de 
la buget. Atenție! Și studenții care nu beneficiază de finanțare de la buget pot obține 
un loc în cămin, în funcție de disponibilitate.

STUDENT ÎN ASE
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Belvedere Vechi
(A1 - băieți, A2, A3, A4 - fete, gradul II de confort)
STR. CRISTIAN PASCAL, NR. 27
3 PERSOANE/CAMERĂ
BAIE ÎN CAMERĂ: NU
FACILITĂȚI: SALĂ DE LECTURĂ (A2), BIBLIOTECĂ (A4)
CUM AJUNG? - METROU (Stația Crângași/Grozăvești) + 15 
MINUTE DE MERS PE JOS sau RATB 133 (Stația Fluviului) + 15 
MINUTE DE MERS PE JOS

Vitan (mixt - pentru studenții străini, gradul II de confort)
STR. ENERGETICIENILOR, NR. 9-11
3 PERSOANE/CAMERĂ
BAIE ÎN CAMERĂ: NU
FACILITĂȚI: SALĂ DE LECTURĂ, OFICIU
CUM AJUNG? - METROU (Stația Piața Unirii) + RATB 123, 124 
(Stația Complex Comercial Vitan) + 15 MINUTE DE MERS PE JOS

Plata regiei de cămin
Regia sau taxa de cămin reprezintă plata lunară pentru cazare într-unul din 

căminele ASE-ului. Pentru mai multe informații poți accesa social.ase.ro.

Occidentului (mixt - pentru doctoranzi, gradul I de confort)
STR. OCCIDENTULUI, NR. 7
2 PERSOANE/CAMERĂ + CAMERE DE O PERSOANĂ
BAIE ÎN CAMERĂ: DA
FACILITĂȚI: SĂLI DE LECTURĂ, OFICII, RESTAURANT
CUM AJUNG? 16 MINUTE DE MERS PE JOS DIN PIAȚA ROMANĂ

SERVICIUL CAZARE STUDENȚI
Str. Frumoasă nr. 31, sala 13, parter
Program: Luni-Vineri: 10:00-14:00 și 15:00-19:00
Telefon: +40 372 715 516 | E-mail: contact@cazare.ase.ro
Site: cazare.ase.ro
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Biblioteca ASE, cu un număr total de 725 de locuri în sălile de lectură (unitatea 
centrală, filiale și campus, dar și filiale departamente), oferă studenților spre consultare 
publicații monografice, periodice, resurse electronice și asigură acces la colecții de 
carte electronică, baze de date ştiințifice de specialitate, al căror conținut corespunde 
intereselor de studiu și cercetare, dar și fișelor de disciplină din programele analitice.
Accesul în bibliotecă pentru utilizatorii specifici (studenți, masteranzi, doctoranzi) se 
face în baza legitimației de student emise gratuit de ASE. Aceasta este valabilă pe 
durata unui program de studii. Cardul de bibliotecă este obligatoriu pentru servicii de 
lectură la sală, împrumut, prelungire termen restituire, serviciul de referințe 
bibliografice, acces la baze de date, servicii de instruire şi asistență etc. 

În fiecare an universitar, la început de semestru, biblioteca organizează tururi ghidate 
de prezentare a bibliotecii, precum și sesiuni de instruire privind utilizarea serviciilor de 
bibliotecă și accesarea bazelor de date. 

Exemplarele disponibile pentru împrumut la domiciliu au alocate în sistem următoarele 
coduri de împrumut în funcție de numărul de exemplare disponibile în bibliotecă, dar și 
de gradul de solicitare pentru fiecare publicație (titlu):

ITZ – împrumut pe 3 zile;
ITS – împrumut pe termen scurt 7 zile; 
ITM – împrumut pe termen mediu 15 zile; 
ITL – împrumut pe termen lung 30 zile.

Doar lectură în sală 

Disponibilă și pentru împrumut

BIBLIOTECI ȘI SĂLI DE LECTURĂ
În anii studenției suntem siguri că setea de cunoaștere te va însoți mereu, motiv 
pentru care am considerat că trebuie să afli câteva elemente importante legate de 
bibliotecile universității.
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CANTINELE UNIVERSITĂȚII
În ceea ce privește mâncarea, poți lua prânzul într-una din cantinele Academiei de 
Studii Economice din București. Una dintre acestea se află în campusul Moxa (Strada 
Mihail Moxa, nr. 11), iar cealaltă în apropierea Pieței Romane (Strada Stanislav 
Cihoschi, nr. 5). Cantinele oferă meniuri proaspete și variate, în timpul anului.

CANTINA MOXA
Cantina Moxa are prețuri speciale pentru studenți. De 
exemplu, îți poți lua un meniu complet cu aproximativ 
10 lei. Cantina este deschisă de luni până sâmbătă 
între orele 12:00 - 16:00 pentru prânz și între orele 
17:00 - 19:00 pentru cină. 

Cantina restaurant Cihoschi este deschisă de luni 
până vineri între orele 12:30 - 15:00. Meniul este mai 
bogat, dar și prețurile sunt mai mari. La această 
cantină cadrele didactice au prioritate.

Pentru mai multe informații cu privire la meniul dintr-o anumită zi, poți accesa: 
www.social.ase.ro/cantina

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

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

preciza și medicul la care ai fost repartizat.
Cabinetul stomatologic (sediul în 

clădirea cantinei Moxa) oferă consultații și 
tratamente stomatologice prin intermediul 
a 4 medici și 2 asistente.

Serviciile stomatologice sunt 
gratuite pentru persoanele ce atestă 
statutul de student printr-un act doveditor 
(legitimație de student), dar care nu au mai 
mult de 26 de ani. Serviciile gratuite oferite 
includ: obturații, tratamente de canal, 
extracții, tratamente profilactice.

Cabinetul de medicină generală

Program
Luni - Vineri: 08:00 - 19:00

Cabinetul stomatologic

Program
Luni - Vineri: 10:00 - 20:00

CABINETE MEDICALE

CANTINA RESTAURANT CIHOSCHI 

STUDENT ÎN ASE
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Bursele Sociale - se acordă, la cerere, studenților integraliști finanțați de la buget,
care se încadrează în următoarele categorii: 
a) Studenți orfani sau studenți proveniți din case de copii sau plasament familial, care
realizează, pe ultimele 3 luni, venituri mai mici decât salariul minim pe economie;
b) Studenți a căror familie realizează pe ultimele 3 luni, un venit lunar net mediu pe
membru de familie mai mic decât salariul minim pe economie;
c) Studenți care se află în evidențele dispensarului studențesc și atestă cu certificate
medicale vizate de acesta că suferă de una dintre afecțiunile prevăzute de Ordinul 
Ministrului Educației Naționale nr. 3392 / 2017.

Bursele Sociale Ocazionale - pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, de maternitate și 
în caz de deces.

Bursele de Merit – se acordă studenților integraliști de la programele de studii 
universitare de licență și masterat, cu frecvență și cu finanțare de la buget, în ordinea 
mediilor, astfel: pentru semestrul I sunt luate în considerare rezultatele profesionale ale 
anului universitar precedent sau punctajul obținut la concursul de admitere (pentru anul 
I de la programele de licență și masterat), iar pentru semestrul al II-lea sunt luate în 
considerare rezultatele profesionale ale semestrului I din anul universitar curent.

BURSE ȘI FACILITĂȚI
Academia de Studii Economice din București este cunoscută pentru faptul că oferă 
cele mai mari burse din țară, comparativ cu restul universităților. Atenție! Toate tipurile 
de burse se acordă doar studenților integraliști, finanțați de la buget!
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Bursele de Performanță pentru rezultate deosebite la învățătură - se acordă unui 
procent de 3% din numărul total al studenților de la programele de licență și masterat, 
cu frecvență și cu finanțare de la buget, în ordinea mediilor, astfel: pentru semestrul I 
sunt luate în considerare rezultatele profesionale ale anului universitar precedent, iar 
pentru semestrul al II-lea sunt luate în considerare rezultatele profesionale ale 
semestrului I din anul universitar curent.

Bursele de Performanță – se acordă 2 burse pentru fiecare facultate: o bursă pentru 
rezultate deosebite obținute în activitatea de cercetare științifică și o bursă pentru 
rezultate deosebite obținute în activități culturale, organizatorice și sportive. Aceste 
burse se acordă pe o perioadă de 12 luni (dar se pot retrage după semestrul I dacă 
studentul nu îndeplinește criteriile de performanță impuse prin metodologie), iar 
studenții care doresc să aplice pentru o astfel de bursă trebuie să fie integraliști și cu 
media anului de studiu anterior minim 9.00 pentru bursa obținută din activitate de 
cercetare, respectiv minim 8.00 pentru bursa obținută din activități culturale, 
organizatorice și sportive.

Burse de Performanță pentru implicarea în activități extracurriculare în cadrul 
ASE - pentru implicarea în activități extracurriculare în cadrul ASE, pentru un an 
universitar, pentru studenții de la programele de licență sau masterat.

Bursele de Excelență - se acordă pentru merite deosebite, după cum urmează:

- Bursa „Mihail Manoilescu” pentru întreaga activitate profesională, de cercetare

științifică, organizatorică, culturală și sportivă;

- 5 burse pentru performanțe deosebite în activitatea organizatorică și culturală;

- 22 de burse pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare.

Bursele regale „Regele Carol I” și „Regina Elisabeta” - se acordă primilor 2 studenți 
înscriși (un băiat și o fată), care îndeplinesc următoarele criterii: sunt integraliști, cu 
rezultate deosebite la învățătură și se încadrează într-una din categoriile prevăzute de 
metodologie privind bursa socială.

Metodologia de acordare a Burselor poate fi consultată la adresa social.ase.ro/burse

BIROUL BURSE ȘI ALTE DREPTURI 
FINANCIARE ALE STUDENȚILOR 
021.319.19.00; 021.319.19.01 int. 179
Sala 0339 (Clădirea Ion N. Angelescu, etajul 3)

STUDENT ÎN ASE
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MOBILITĂȚI INTERNAȚIONALE
Îți dorești să călătorești, dar și să experimentezi un alt sistem 
educațional? Ai curaj să descoperi o aventură în necunoscut? 

Stăpânești o limbă străină?

Dacă răspunsul la aceste întrebări este afirmativ, atunci poți alege să 
pleci la bursă în străinătate cu una dintre cele peste 550 de burse Erasmus, chiar 
după primul an de facultate! Sau poți beneficia de programe bilaterale pentru a 
studia în alte țări mai îndepărtate. 

Cum trebuie să procedezi pentru a te înscrie în programul Erasmus? Este 
simplu. Cel mai important este să ai rezultate bune la facultate și competențe 
lingvistice. Pentru a putea participa la selecția pentru programul Erasmus, trebuie 
să fii integralist și cu media peste 7.00.

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

DEPARTAMENTUL
DE RELAȚII INTERNAȚIONALE
Program: Luni - Joi: 08:00 - 16:00; Vineri: 08:00 - 13:30
(+4) 021 319 20 23 | international@ase.ro
www.international.ase.ro

Este o șansă extraordinară să studiezi la universități de prestigiu din lume, 
alegându-ți exact destinația și profilul care ți se potrivesc! Este șansa ta să 
călătorești și să studiezi în anumite țări în care nu ți-ai fi imaginat că urmează să 
ajungi, pentru a participa la cursurile unor universități de prestigiu. Poți să legi 
prietenii și să cunoști alte culturi din state diferite, să câștigi experiență de viață, să 
îți învingi temerile și să dobândești aptitudini noi. Vei avea ocazia să te 
redescoperi, să înveți lucruri noi și să regândești atitudinea pe care o ai vis-a-vis 
de anumite aspecte care ne înconjoară.

STUDENT ÎN ASE
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Fotbalul a fost îndrăgit și practicat dintotdeauna de către studenții de 
pretutindeni. Să fim serioși acum, cui nu i-ar plăcea măcar o dată să experimenteze 
bucuria de a privi un meci sau chiar adrenalina de a fi pe teren? Pentru a încuraja 
dezvoltarea unei pasiuni pentru activitățile extracurriculare, Uniunea Studenților 
Academiei de Studii Economice din București oferă studenților săi, periodic, 
posibilitatea de a cunoaște vedete și de a le vedea pe teren, prin intermediul 
evenimentului Liga Economistului. Spre exemplu, în sezoanele competiționale 
anterioare, au fost implicate peste 200 de persoane care au evoluat în cele 11 etape 
programate ale campionatului, la care s-au alăturat cei peste 60 de suporteri aflați la 
fiecare etapă. Pe lângă acestea, există patru faze în Cupa Economistului: faza 
preliminară, sferturile de finală, semifinalele și finala.

Te încadrezi în una dintre categoriile de studenți: cazuri sociale, studenți cu 
rezultate deosebite la învățătură, studenți care au avut activități în cadru organizat al 
universității la diverse manifestări culturale, artistice, ştiințifice sau sportive? Eşti o 
persoană activă căreia îi place atât învățătura, cât şi distracția? Atunci ai ocazia să 
beneficiezi de o vacanță inedită, alături de prietenii/colegii tăi în una din taberele 
studențeşti de la munte sau de la mare oferite gratuit de ASE cu sprijinul Ministerului 
Tineretului şi Sportului. Dacă am reuşit să îți stârnim interesul şi doreşti să soliciți un loc 
de tabără, vei avea două modalități prin care să îți depui cererea:

- Prin completarea şi depunerea unei cereri tip, direct la secretariatul facultății
tale o dată cu afişarea metodologiei de acordare a locurilor de tabără, la sfârşitul anului 
universitar. Cererile tip se vor găsi atât pe site-urile facultăților, cât şi la secretariate.

- Prin transmiterea cererii tip la adresa de e-mail: cereretabere@gmail.com
Comisia de Tabere ce realizează selecția beneficiarilor de locuri în Taberele

Studențești se va întruni la nivelul fiecărei facultăți și va selecta studenții beneficiari în 
limita locurilor disponibile, conform punctajului obținut de fiecare student. Punctajul este 
reprezentat de media obținută în anul precedent, precum şi activitatea depusă în cadru 
organizat al universității, la diverse manifestări culturale, artistice, ştiințifice şi sportive. 
Comisia de Tabere ce realizează selecția beneficiarilor de locuri în Taberele 
Studențești va avea întâlniri cu studenții selectați pentru a fi repartizați pe locații şi 
perioade, conform punctajului obținut.

EVENIMENTE SPORTIVE

TABERE STUDENȚEȘTI
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De ce să alegi un masterat și mai ales de ce în ASE? Pentru că ai 13 
facultăți în cadrul cărora există aproximativ 75 de programe de masterat și pentru că 
ASE și-a confirmat poziția de lider în domeniul studiilor de business la nivel național.

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

La programele de masterat de cercetare se urmărește în general orientarea 
către cercetarea aprofundată în domeniul în care ai absolvit și ciclul licență, iar orele se 
vor ține în timpul zilei, de obicei între 17:30 și 21:20, la fel ca la programele de licență, iar 
exigențele sunt pe măsură.

Programe de masterat de cercetare (oferta 2021):
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
(Cibernetică şi economie cantitativă / Statistică aplicată și Data Science/ Informatică 
economică) 
Economie Teoretică și Aplicată
(Economie europeană)

Dacă, în schimb, vrei să te orientezi spre carieră și să te angajezi pe perioada 
studiilor, programele de masterat profesionale sunt alegerea perfectă. În cadrul acestor 
programe de masterat, de cele mai multe ori se urmărește diversificarea portofoliului de 
cunoștințe, în special pentru cei care au absolvit un ciclu de studii într-un alt domeniu. În 
plus, orele la aceste programe de masterat se țin după-amiaza, de obicei începând cu 
16:30 sau 18:00.

CE URMEAZĂ
DUPĂ CE AI ABSOLVIT FACULTATEA?
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PROGRAMELE
DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ

Ai o pasiune pentru profesorat? Doreşti să transmiți şi altora atât cunoştințele tale, 
cât şi pasiunea pentru cercetare? Atunci, cu siguranță, o carieră în mediul 
universitar şi nu numai ți s-ar potrivi de minune.

ASE te poate ajuta prin intermediul Departamentului pentru Pregătirea 
Personalului Didactic (DPPD), care are drept misiune asigurarea pregătirii pedagogice, 
psihologice şi metodice a studenților şi absolvenților de învățământ superior care 
optează pentru profesia de cadru didactic. Mai multe detalii poți găsi pe site-ul: 
www.dppd.ase.ro.

Programul de pregătire psihopedagogică este un pachet de discipline 
facultative distincte de cele ale programului tău de studiu de specialitate. Parcurgerea 
și finalizarea sa îți va da încă o calificare – aceea de profesor. Dacă te-ai înscris, 
urmărește orarul activităților didactice și prezintă-te la cursuri.

Dacă ești student la buget, ești scutit de taxa de școlarizare. Dacă esti 
student la taxă, plătești o taxă de școlarizare/disciplină de 150 lei. Dacă treci de la taxă 
la buget, nu vei mai plăti taxe de școlarizare. 

Oferta educațională a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic

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

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

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA 
PERSONALULUI DIDACTIC
Program secretariat: Luni - Vineri: 10:00 - 12:00, sala 3004
Telefon: +40213191900, interior 448, 130
Site: www.dppd.ase.ro
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OPORTUNITĂȚI DE ANGAJARE
Cu siguranță studenția este cea mai frumoasă etapă din viața unui om. Putem 

spune că este acea perioadă în care te consideri suficient de matur încât să poți lua 
singur decizii, totodată, este acea perioadă în care încă îți mai poți permite să greșești. 
Cum procedezi, însă, atunci când presiunile te conduc către un job unde specializarea 
ta rămâne în umbră, în detrimentul unei noi specializări apărute în momentul în care 
aplici pentru job-ul de care ai nevoie? Să ai un job în timpul facultății poate fi o variantă 
destul de bună, dacă știi cum să păstrezi un echilibru între muncă și studiu, un job 
part-time fiind soluția ideală pentru majoritatea studenților.

Cel mai important lucru pe care trebuie să îl știi este faptul că pe site-ul 
USASE (www.us.ase.ro) și pe cel al Centrului de Carieră ASE 
(www.centruldecariera.ase.ro) sunt prezentate o multitudine de oportunități de 
angajare în diverse domenii. Mai mult, ASE organizează în fiecare an, în parteneriat cu 
ALUMNI ASE și USASE, târgul de job-uri ASE Job & Internship Fair, unde vin în ASE 
companii precum: Deloitte, KPMG, PWC, P&G, Webhelp, HP, Vodafone, ING și multe 
altele, pentru a-ți oferi job-uri și internship-uri. Astfel ai ocazia să discuți în mod deschis 
cu reprezentanții fiecărei companii, dar și de a aplica direct prin depunerea CV-ului.

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

JOB-URI ȘI INTERNSHIPURI ÎN ASE
USASE și Centrul de Carieră - Pe cele două site-uri (us.ase.ro și 

centruldecariera.ase.ro) sunt postate o mulțime de oportunități de angajare în diferite 
domenii.

ASE Job & Internship Fair – Târg de joburi organizat anual de Academia de 
Studii Economice din București în parteneriat cu ALUMNI ASE și USASE. La cea de-a 
3-a ediție au fost prezente nu mai puțin de 28 de companii care și-au prezentat ofertele
de joburi și au oferit detalii cu privire la mediul de lucru, program, beneficii și cerințe.
Toate aceste lucruri s-au întâmplat chiar în ASE, în clădirea 0 la parter și etajele 1, 2 și
3.

Programul de Internship al Guvernului României – Guvernul organizează 
anual un program de internship pe o perioadă de 2 luni (august – septembrie) și are ca 
obiectiv implicarea tinerilor performanți în activitățile Guvernului pentru dobândirea de 
către aceștia a experienței și cunoștințelor practice. În 2019, Guvernul a ales 200 de 
tineri pentru a lucra în cele 55 de instituții publice participante.
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De ce să devii antreprenor? A încerca să defineşti antreprenoriatul nu este 
simplu, însă un lucru se poate afirma cu certitudine: nu oricine este făcut pentru a 
deveni antreprenor. Motivele pentru care ar fi bine să iei în calcul şi această posibilitate 
sunt nenumărate; începând de la independența financiară şi de la faptul că vei fi 
propriul tău şef, până la satisfacția personală de care vei avea parte atunci când o să 
reuşeşti să faci față unor noi provocări.

Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul Academiei de Studii 
Economice din București a fost înființată în anul 2017 în baza OM nr.3262/2017 și 
are ca misiune crearea unui mediu propice și a unui cadru complementar pentru 
susținerea și dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților ASE de la toate ciclurile 
de învățământ, inclusiv în rândul propriilor absolvenți din ultimii trei ani. Prin acțiunile 
sale, Societatea Antreprenorială Studențească a Academiei de Studii Economice din 
București urmărește conștientizarea cu privire la oportunitățile antreprenoriale, 
angajarea pe cont propriu și promovarea unei atitudini pozitive față de cultura 
antreprenorială în rândul studenților.

Principalele activități pe care le desfășoară sunt:
- Elaborarea de materiale informative și orientare ca suport adresat studenților în
elaborarea și dezvoltarea planurilor de afaceri, a proiectelor de finanțare etc.
- Organizarea de work-shop-uri și conferințe cu tematică specifică antreprenoriatului și
domeniului afacerilor;
- Organizarea periodică a unor concursuri de idei de afaceri, respectiv, planuri de
afaceri cu scopul de a identifica și susține prin mijloace diverse pe antreprenorii
potențiali;
- Facilitarea contactului studenților și absolvenților ASE cu antreprenori și mentori;
- Organizarea de activități de mentorat pentru studenți cu antreprenori și cadre
didactice din ASE;
- Activități de consiliere pe teme specifice elaborării planului de afaceri și identificării
surselor de finanțare;
- Sprijinirea activității incubatorului de afaceri al ASE, a întreprinderilor simulate și altor
entități antreprenoriale din cadrul ASE.

CREZI CĂ ȚI SE POTRIVEȘTE
ANTREPRENORIATUL?
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VOLUNTARIAT

Una din căile cele mai frumoase de a crește și a te pregăti pentru ceea ce se va 
întâmpla după cei trei ani de studenție este voluntariatul într-o organizație 
studențească. Pe cuvânt de voluntar! Ai o multitudine de variante și șanse de a-ți 
pune timpul, competențele și pasiunea în slujba celor din jur și cu siguranță vei găsi 
locul ideal pentru tine. Ai nevoie de un motiv în plus pentru a face asta? Ei bine, la 
un moment dat se va face o împărțire a oamenilor în două categorii: cei care au 
făcut voluntariat și cei care nu au îmbrățișat tinerețea unui voluntar. Știi când se va 
întâmpla acest lucru? Atunci când va veni momentul să te angajezi, iar angajatorul 
va trebui să aleagă între tine și cineva care a făcut voluntariat. Pe cine crezi că va 
alege? Află singur direct de la angajatori și angajați din companii de prestigiu pe 
care sigur le vei avea în vizor când vei căuta un job.

AEGEE Europe 
www.aegee.org

AIESEC
www.aiesecbucharest.ro

ASCIG
www.ascig.ro

ASEAM
eam.ase.ro/ASEAM

ASER
www.aser.ro

ATIV
www.ativ.ro

BOS
www.bosromania.ro

ECOTUR
www.club-ecotur.ro

SISC
www.sisc.ro

VIP
www.vipromania.ro

ASOCIAȚII STUDENȚEȘTI PREZENTE ÎN ASE

USASE
www.us.ase.ro

MSP
microsoft.ase.ro
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CONFERINȚA SEMESTRIALĂ A STUDENȚILOR
Reprezintă întâlnirea anuală dintre 

conducerea ASE (Rector și Prorectori), șefii 
compartimentelor funcționale ASE și 
reprezentanții studenților. În cadrul acestei 
întâlniri, reprezentanții studenților pot ridica 
diverse probleme identificate la nivelul 
facultăților și pot contribui la identificarea unor 
soluții. De asemenea, această conferință 
reprezintă momentul oportun pentru expunerea 
nelămuririlor cu privire la viața studențească. De obicei, această conferință se 
organizează spre sfârșitul fiecărui semestru, înainte de presesiune și sesiune.

BUCHAREST SUMMER UNIVERSITY 
Proiect marca ASE, ce are drept scop o serie de perspective 
asupra noilor provocări și oportunități din domeniul 
managementului public, împreună cu prezentarea câtorva 
aspecte esențiale în ceea ce privește politica pentru studenții 
din întreaga lume. De asemenea, prin acest proiect se 
urmărește încurajarea ideii de schimb și oferirea unei 
experiențe unice, creative și satisfăcătoare pentru toți 
participanții. „MORE WAYS THAN EVER TO SPEND YOUR 
SUMMER!”

YOUTH ENTREPRENEURSHIP SCHOOL
Proiectul presupune adunarea a numeroși 
antreprenori care s-au făcut remarcați în mediul de 
business. Pe parcursul celor 3 etape ale 
evenimentului, participanții se vor afla față în față cu 
povești de succes, cele mai importante secrete care 
necesită a fi cunoscute pentru înființarea unui 
start-up, oferindu-li-se inclusiv șansa de a obține 
finanțare pentru ideile de afaceri.

SPEAK YOUR MIND 
Un proiect marca USASE ce presupune îmbunătățirea abilităților de public speaking ale 
studenților, în perspectiva prezentărilor lucrărilor științifice în fața unei audiențe. 
Principalul obiectiv oferit de acest proiect este ca, la sfârșitul sesiunii de pregătire, 

discursul să prezinte următoarele caracteristici: 
claritate și cursivitate, coerență și acuratețe, 
corectitudine, logică și eficacitate.

PROIECTELE USASE
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HIRE ME!
Un proiect care presupune existența a 3 module, menite să 
îmbunătățească pregătirea profesională a studenților, fiecare 
în parte concentrându-se asupra diverselor etape ale 
procesului de căutare şi obținere a unui job ideal. Proiectul 
Hire me! a apărut la dorința studenților de a fi cât mai bine 
pregătiți pentru oportunitățile de angajare pe timpul facultății 
sau după finalizarea studiilor.

DONEAZĂ SÂNGE PENTRU VIAȚĂ 
Este un proiect umanitar, prin care studenții și cadrele didactice 
ASE donează sânge chiar în cadrul universității noastre. Aceștia 
vor fi asistați și îngrijiți medical de către personalul Spitalului de 
Hematologie. De asemenea, donatorii vor primi și beneficii 
financiare uzuale pentru un astfel de efort, precum o zi liberă, 
reducere la transportul în comun, bonuri de masă și analize 
gratuite.

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

GHIDUL STUDENTULUI ROMÂN
GHIDUL STUDENTULUI STRĂIN 

Cele 2 proiecte își propun să informeze studenții români și 
străini ai Academiei de Studii Economice din cele trei cicluri 
academice (licență, masterat, doctorat) cu ajutorul a două 
broșuri distribuite la începutul fiecărui an universitar. Broșurile în 
cauză conțin tot ceea ce studenții au nevoie să cunoască: de la 
facultăți și până la locațiile din București unde pot petrece sau 
pot face mișcare.

DEZBATE ROMÂNIA
Plecând de la situații de zi cu zi, proiectul „Dezbate 
România” promovează dezbaterile dinamice cu caracter 
economic, într-un cadru non-formal, unde argumentele 
clare sunt îmbinate cu un discurs convingător. Accentul 
pus pe modul de susținere al argumentelor, spontaneitate 
și creativitate, oferă participanților posibilitatea de a-și 
dezvolta propriul stil în arta dezbaterilor și de a câștiga 
premiul I în valoare de 1000  euro.
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PRIMUL MEU BUSINESS PLAN
Este un proiect care te ajută să îți lansezi propria afacere în cel 
mai simplu mod. Participanții au șansa de a cunoaște experți 
din domeniu și de a intra în dialog direct cu domnul Secretar de 
Stat Claudiu Vrînceanu. Programul „Primul meu Business 
Plan”, este inițiat de Ministerul Economiei, Comerțului și 
Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

TÂRGUL HANDMADE
Este un proiect de tradiție al USASE-ului şi presupune expunerea 
unor bijuterii, accesorii, obiecte decorative şi alte cadouri în incinta 
universității, realizate de către cei mai talentați studenți cu ocazia 
dragobetelui, mărțişorului şi înainte de vacanța de Crăciun.

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

CORUL ASE
Corul ASE a fost înființat în luna octombrie a anului 2016. Actuala 
componență a corului numără 31 de membri, studenți ai Academiei 
de Studii Economice din București. Activitatea Corului este 
centrată pe concertele susținute în interiorul Universității cu prilejul 
fiecărui eveniment cu grad ridicat de importanță și reprezentarea 
Academiei în cadrul concursurilor naționale și internaționale.

TRUPA DE TEATRU USASE
Trupa de teatru T.R.I.P este formata din 23 de studenți voluntari care au considerat 

că teatrul reprezintă pentru ei un domeniu de interes. Pe lângă 
pregătirea momentelor și a spectacolelor, în cadrul trupei se 
realizează exerciții de improvizație, ateliere de creație 
dramaturgică, exerciții de dicție și motricitate, work-shop-uri pe 
diverse teme. Cu o echipă compactă, dar foarte bine structurată, 

trupa T.R.I.P. își propune să participe la toate festivalurile de profil și să aducă o nouă 
dimensiune vieții academice prin arta teatrală în rândul studenților din ASE.
LIGA ECONOMISTULUI
În sezonul competițional sunt implicate numeroase persoane, care evoluează în cele 11 
etape programate ale Campionatului, la care se adaugă şi numeroşi suporteri aflați la 
fiecare etapă. Pe lângă acestea, există 4 faze în Cupa Economistului: faza preliminară, 
sferturile de finală, semifinala şi finala. Câştigătoarea 
Cupei se întâlneşte cu învingătoarea din campionat, 
pentru a disputa meciul din Supercupa Economistului, 
meci ce va încheia o ediție.
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Bucharest Summer University este școala internațională de vară a Academiei 
de Studii Economice din București, organizată anual de Uniunea Studenților Academiei 
de Studii Economice din București (USASE), prin intermediul Senatului Studenților, cu 
mentoratul uneia dintre facultățile din universitate.

În anul 2019 a avut loc cea de-a XV-a ediție, iar noi vrem să-ți prezentăm 
câteva motive pentru care ar trebui să aplici:

• Timp de două săptămâni ai ocazia să cunoști peste 55 de studenți care studiază în
țară și în străinătate, la universități cu profil economic, la cicluri de licență, masterat
și doctorat;

• La eveniment participă studenți din peste 25 de țări (dintre țările de proveniență ale
foștilor participanți amintim: Albania, Argentina, Franța, Georgia, Germania, Irlanda,
Kenya, Marea Britanie, Spania, Statele Unite ale Americii, Thailanda și multe altele);

• Ai ocazia să participi la workshop-uri și dezbateri în cadrul cărora vei fi nevoit să
îți exersezi și să îți îmbunătățești capacitatea de a vorbi în public în limba engleză;

• Îți poți dezvolta cunoștințele și poți intra în contact direct cu specialiști și profesori
atât din țară, cât și din străinătate;

• După prima săptămână de activitate, te vei alătura excursiei prin țară, pentru
vizitarea unora dintre cele mai frumoase locuri din România;

• Îți vei prezenta frumusețile țării în cadrul evenimentului Global Village, iar în schimb
vei primi informații despre țara de proveniență a colegilor tăi participanți;

• Dacă tot este vorba despre descoperiri, cum sună un Treasure Hunt prin București?
Ne place să îmbinăm distracția cu munca în echipă!

• Vrei să-ți pui în valoare abilitățile de echilibristică? Turul de biciclete îți oferă
posibilitatea;

• Relaxarea și distracția nu lipsesc! Echipa de organizare are grijă să pregătească
petreceri memorabile la care ai putea participa;

• La finalul celor două săptămâni, vei susține un examen prin care acumulezi 5 ECTS
(puncte de credit internațional transferabile), având posibilitatea să-ți echivalezi
această experiență cu o disciplină din timpul facultății;

• Ce părere ai de o poziție mai atractivă în fața angajatorului? Dacă sună bine, de
ce să nu adaugi această experiență în CV-ul de angajare? Te va ajuta foarte mult.

BSU, CEA MAI CUNOSCUTĂ
ȘCOALĂ DE VARĂ DIN EUROPA DE EST
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BALURILE BOBOCILOR

Ești o persoană dornică de distracție și îți place să-ți pui în valoare talentul?
Ce ai zice dacă ai participa la Balul Bobocilor și, totodată, ai reprezinta cu 

mândrie facultatea ta?

Cum sună Miss & Mister Boboc al facultății?
Toate aceste lucruri pot fi văzute la evenimentele organizate pentru voi. 

Urmărește pagina de facebook a facultății tale, pagina de facebook și site-ul USASE, 
avizierele facultății tale, vezi când au loc preselecțiile pentru concursul Miss & Mister și 
nu ezita să te înscrii.

Dacă o singură petrecere nu este de ajuns pentru tine, te invităm să iei parte 
la toate Balurile Bobocilor din ASE. Povestea va fi spusă prin prisma celor 12 facultăți.  
Cu siguranță te vei distra pe cinste, deoarece fiecare bal va avea o altă temă, un alt 
artist invitat și, evident, alți petrecăreți din ASE. 
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Ateneul Român este o sală de 
concerte, aflată pe Calea Victoriei, în Piața 
George Enescu. Aici au concertat artiști de 
renume, atât  din țară, cât și din străinătate, fiind 
locul unde s-au lansat capodopere ale literaturii 
muzicale românești. Fascinant pentru sala 
Ateneului este impresionanta Frescă, de 3 metri 
înălțime și 70 de metri lungime ce se întinde 
deasupra lojelor, de jur împrejurul tamburului 
cupolei, frescă ce ilustrează 25 de scene 
reprezentative din Istoria României.
Adresă: Str. Benjamin Franklin, Nr. 1-3, Sector 1.

Grădina Botanică este locul unde vei 
păși într-o oază de liniște, locul perfect pentru o 
după-amiază departe de agitația urbană. 
Aceasta a fost înființată în 1885, dar locul în 
care se află acum este cea de a treia amplasare 
a grădinii, determinată de numeroasele atacuri 
din timpul războaielor: în Primul Război Mondial 
multe trupe și-au stabilit aici sediul, iar în           
al doilea Război Mondial a fost victima unei serii 
lungi de bombardamente.
Adresă: Șos. Cotroceni, Nr. 32, Sector 6

Muzeul Național al Țăranului Român 
este unul dintre cele mai diversificate muzee din 
familia europeană a Muzeelor de Arte și Tradiții 
Populare fiind desemnat în 1996 cu Premiul 
Muzeul European al Anului. Muzeul se află într-o 
clădire în stil neo-românesc și deține colecții fără 
egal privind etnografia țărănească românească, 
incluzând costume, mobilier, covoare și obiecte 
religioase. Din 90.000 de obiecte, 70.000 sunt 
din vechea colecție și 20.000 au fost 
achiziționate începând cu 1990. În cadrul 
muzeului există un cinematograf, o galerie de 
țărănească cu vânzare și o librărie.
Adresă: Șos. Kiseleff, nr. 3, Sector 1

RELAXARE ÎN BUCUREȘTI
Ești din provincie și încă nu cunoști frumusețile Bucureștiului? Ești din București și 
dorești să devii ghidul colegilor tăi din provincie? Acum ai ocazia să (re)descoperi 
Bucureștiul. În apropierea ASE-ului găsești tot felul de locuri minunate și cum 
satisfacția propriilor descoperiri este de nemăsurat, noi îți dăm doar câteva sugestii:
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Teatrul Național din București este 
cel mai vizitat teatru din țară, cu spectacole 
programate zilnic. Aici poți viziona piese de tea-
tru de cea mai bună calitate, lucrări ale celor 
mai mari dramaturgi români și nu numai. 
Programul actualizat poate fi găsit pe 
www.tnb.ro, iar biletele pentru spectacole pot fi 
cumpărate online, de la aceeași adresă.

Adresă: Bld. Nicolae Bălcescu, Nr. 2, Sector 1.

Muzeul Național de Istorie Naturală 
„Grigore Antipa” este cel mai mare și cel mai 
vechi muzeu istoric din toate țările dunărene 
fiind una dintre cele mai vechi instituții de 
cercetare a biodiversității și de educare și 
culturalizare a publicului. Fiind înființat în 1834, 
muzeul deține în prezent piese ilustrând 
următoarele domenii: zoologie, ecologie, 
paleontologie, oceanografie, morfologie, 
taxonomie, biblioteca muzeului conținând 
30.200 de volume și 20.000 periodice. Cu o 
simplă vizită la muzeul „Grigore Antipa” vei avea 
parte de o fascinantă călătorie în timp, de la 
nașterea Universului până astăzi, vei afla cum 
s-a format planeta, cum au evoluat viețuitoarele
și vei înțelege mai bine lumea înconjurătoare.

Adresă: Șos.Kiseleff, nr. 1, Sector 1

Palatul Parlamentului se află situat în 
partea centrală a Bucureștiului (sector 5), pe 
locul care astăzi se cheamă Dealul Arsenalului. 
Are 9 nivele la suprafață și alte 9 subterane. 
Potrivit directorului Google România, Dan 
Bulucea, Palatul Parlamentului este primul 
parlament din Europa Centrală şi de Est care 
poate fi vizitat pe platformă Google Cultural 
Institute. Clădirea are o suprafață de 333.000 m
pătrați, înscriindu-se în Cartea Recordurilor la 
capitolul Clădiri Administrative, pe locul 2 în 
lume după Pentagon.

Adresă: Str.Izvor nr.2-4, Sectorul 5
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PARCUL HERĂSTRĂU 
Situat în partea de nord, Herăstrău 

este cel mai mare parc din București, având o 
suprafață totală de 110 ha. Aici vei găsi și 
Muzeul Satului, un teatru de vară, pavilioane 
pentru expoziții, cluburi nautice și de sport, 
cafenele, cluburi, restaurante, un hotel și multe 
alte facilități. Parcul Herăstrău este o destinație 
excelentă pentru bicicliști și nu numai. Lacul 
este utilizat pentru agrement, pescuit sportiv, 
sporturi nautice și navigație.

PARCUL CIȘMIGIU
Cișmigiul este un loc numai bun pentru 

relaxare și plimbări romantice pe alei sau cu 
barca. Nici iubitorii de cărți nu sunt uitați: în 
anumite perioade din an, cititorii au la dispoziție 
sute de romane dornice de a fi citite în aer liber. 
În timp ce vara este căutat pentru răcoare, 
vegetația bogată și lacul său plin de bărci, pe 
timp de iarnă atracția principală devine 
patinoarul natural.

PARCUL TINERETULUI 
Parcul Tineretului este al treilea parc 

ca mărime din capitală, ocupând o suprafață de 
80 de ha. Reprezintă punctul zero al distracției 
pentru copiii din sudul Bucureștiului, mai ales 
datorită apropierii de Orășelul Copiilor. Așa că, 
ori de câte ori vei vrea să scapi de stresul care 
vine la pachet cu viața de student și să retrăiești 
momentele fericite ale copilăriei, acest parc este 
soluția. Totodată este un loc bun și pentru cei 
pasionați de alergat.

PARCUL IOR / TITAN /
ALEXANDRU IOAN CUZA 

Parcul Titan este o destinație excelentă 
pentru distracție dispunând de multe atracții. 
Este un spațiu extrem de apreciat de locatarii 
sectorului 3. Daca ai vreun animal de companie, 
în speță câine, află că în parcul IOR s-a 
amenajat special Insula Cățeilor unde îl poți 
plimba și lăsa să se joace liniștit oricât. Tot pe 
insulă au loc și ore de dresaj.
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