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IP1. Îmbunătăţirea calităţii procesului
educațional şi orientarea către cerinţele pieţei
muncii

Tab 1

IP1:

INDICATORI:
 1. Numărul studenților (IP 1.1)
o Studenţi înscrişi la programele de studii
o Ponderea studenţilor care îşi continuă studiile în aceeaşi instituţie

 2.Gradul de satisfacție a studenţilor privind programele de studii (IP 1.2)
 3. Rata de absolvire a programelor de studii (IP 1.3)
 4. Inserția pe piața muncii (IP 1.4)
o Platforma e-alumni: comunitatea virtuală a absolvenţilor
o Studiu privind evoluţia cerinţelor de pe piaţa muncii, care să stea la baza
reanalizării şi ajustării programelor de studii universitare, pregătirii specifice a
studenţilor şi anticipării ofertei educaţionale complementare
o Consolidarea programelor de masterat profesionale realizate în parteneriat cu
mediul economico-social
o Anchetă la nivelul absolvenţilor privind statutul pe piaţa muncii

 5. Numărul programelor de studii cu predare în limbi străine
o Consolidarea programelor de studii de masterat şi doctorat cu predare în limbi
străine

 6. Evaluarea externă a calității procesului educațional
o Certificarea periodică a programelor de studii de către ARACIS

1.

Numărul studenților (IP 1.1)

În
 Promovarea ASE pentru
conformita atragerea de candidați la
te cu
admiterea 2017 (licență,
evoluţia la masterat, doctorat)
nivel
 Organizarea
naţional concursurilor de admitere
 Studenţi înscrişi şi/sau
la studiile universitare de ianuarie –
1.1. la programele de regional licenţă, masterat şi
decembrie
din
studii
doctorat – sesiunea 2017; 2017
învăţământ - Creșterea calității
ul superior activității didactice în
economic vederea sporirii gradului de
(statistica satisfacție a studenților și a
oficială a diminuării gradului
INS)
deabandon;


a.


2.

-Promovarea programelor
de masterat în rândul
studenților anului III licență
pentru continuarea
60% din studiilor în ASE;
Ponderea
totalul  -Promovarea programelor
martie studenţilor care
candidațilo de masterat în rândul
decembrie
îşi continuă
r admiși la partenerilor din mediul
2017
studiile în
programel privat, în vederea asigurării
aceeaşi instituţie
e de
formării profesionale
masterat continue a angajaţilor
acestora prin programele
de masterat ofertate de
ASE.
 Anchetă în rândul
studenților referitoare la
Gradul de
noiembrie
gradul de satisfacție privind
satisfacție a
2017
procesul educațional din
studenţilor
Min 50%
ASE;
privind
programele de
 Promovarea şi aplicarea
Permanent
studii (IP 1.2)
conceptului de învăţământ
centrat pe student, în



Oferta educațională a FABBV în cadrul concursului de admitere
2017 a constat într-o cifră totală de școlarizare de 491 locuri
pentru programul de studii de licență cu frecvență, 95 de locuri
Prof. dr. Roxana pentru programul de studii de licență cu predare în engleză și 355
Sârbu,
de locuri pentru programele de studii de masterat. Studenții
Prof. dr. Florina înscriși în anul I la programul de studii de licență sunt în număr de
Mohanu
489 , respectiv de 77 la programul de licență cu predare în
Decani,
engleză. La programele de masterat ale FABBV sunt înscriși în anul
prodecani
I 299 de studenți.
responsabili cu
Acțiunile efectuate de FABBV în vederea promovării ofertei de
activitatea
studii în rândul potențialilor candidați au vizat:
didactică.
- participarea reprezentanţilor FABBV la evenimentul
“Săptămâna porţilor deschise în ASE”;
- participare la “Caravana ASE”;
- campanii de informare privind oferta educaţională a FABBV la
nivelul rețelelor sociale;
Anual, peste 50% dintre absolvenţii FABBV urmează un program
de masterat în cadrul facultăţii. Din totalul absolvenţilor promoţiei
Prof. dr. Roxana
2017, 82,7% îşi continuă studiile în cadrul programelor de
Sârbu,
masterat ale FABBV, iar 10,55% au optat pentru programe de
Prof. dr. Florina
masterat organizate în cadrul ASE, la nivelul altor facultăţi.
Mohanu
Acțiunile întreprinse în vederea promovării programelor de
Decani,
masterat ale FABBV au constat în:
prodecani
 - prezentarea ofertei educaționale aferentă programelor de
responsabili cu
masterat ale FABBV, prin organizarea unei sesiuni de informare și
activitatea
prezentare în rândul studenților de la programele de licență ale
didactică.
FABBV, anul III de studii;
 - promovarea ofertei educaționale prin intermediul rețelelor
sociale.
Prof. dr.Ion
Smeureanu
Decani,
Prodecani
responsabili cu
activitatea
didactică.

Potrivit reglementărilor ASE, în ultimele două săptămâni de
activitate didactică de la finalul fiecărui semestru se efectuează o
anchetă la nivelul studenților din cadrul facultății privind calitatea
procesului didactic, pe baza unui chestionar online. Centralizarea
rezultatului acestei evaluări indică faptul că, în anul 2017, peste
70% dintre studenţii FABBV apreciază pozitiv mediul de
învăţare/dezvoltare oferit de facultate.

rândul cadrelor didactice
- Actualizarea
La nivelul programelor de studii ale FABBV rata de absolvire a
informațiilor oferite la curs
programului de studii de licență a fost de 53,86% respectiv de
și seminar;
63,8% în cazul programului de studii de licență cu predare în
- Extinderea programului
engleză. La nivelul programelor de masterat rata de absolvire a
de consultații de către
fost de 73,89%.
cadrele didactice;
Îmbunătăţirea ratei de absolvire a programelor de studii este
rezultatul unui cumul de activități, precum:
 Promovarea, în rândul
- actualizarea, la începutul fiecărui an universitar, a
studenţilor, a conceptului
Prof. dr. Roxana conținutului fișelor de disciplină, conform cerințelor specifice
de învăţare activă;
Sârbu,
pieței forței de muncă și propunerilor Consiliului Consultativ al
- Adoptarea, de către
Decanii,
FABBV;
 Rata de
cadrele didactice, a unor
ianuarie –
Prodecani
- activitatea didactică este adaptată potențialului cognitiv al
absolvire a
metode de predare
3.
70%
decembrie
responsabili cu
studenților, îmbinând predarea, cu învăţarea activă şi
programelor de
corespunzătoare, adaptate
2017
activitatea
examinarea. Procedeele de evaluare a studenţilor sunt centrate
studii (IP 1.3)
la fondul de cunoaştere
didactică, cadre pe rezultatele învăţării şi anunţate studenţilor din timp şi în
iniţială al studenţilor, astfel
didactice.
detaliu;
încât să fie asigurată
- stabilirea unor ore de consultaţii pentru studenţi în vederea
transmiterea cunoştinţelor
elaborării lucrării de diplomă, pentru coordonarea lucrărilor
necesare însuşirii
prezentate de studenţi la sesiunile de comunicări ştiinţifice
competenţelor prevăzute în
studenţeşti ;
fişele de disciplină
- utilizarea platformei online.ase.ro pentru a asigura o cât mai
- Actualizarea și corelarea
bună comunicare cu studenţii aferenţi formaţiilor de studii proprii
planurilor de învățământ cu
(încărcarea suporturilor de curs/seminar, a diverselor materiale
cerințele de pe piața forței
de studiu individual etc).
de muncă
4.
Inserția pe piața muncii (IP 1.4)
- Pagina de Facebook a FABBV este adresată şi absolvenţilor
Prof. dr. Dorel
FABBV care pot să acceseze informaţii privind evenimentele
Paraschiv,
organizate la nivelul facultăţii pentru student/absolvenţi,
Decanii,
Prodecani
inclusive anunţuri pentru internship-uri şi/sau angajare la
 Platforma e- 40% dintre
parteneri ai FABBV.
Actualizarea periodică a
absolvenții
ianuarie –
alumni:
- Peste 40% dintre absolvenții promoției curente a FABBV
conținutului platformei;
4.1.
decembrie
comunitatea fiecărui an
Întâlniri periodice cu
(licență și masterat) sunt conectați la rețelele de socializare
înscriși pe
2017
virtuală a
membrii ALUMNI.
(Facebook si Linkedin) prin intermediul cărora FABBV
absolvenţilor platformă
promovează evenimentele organizate, ofertele de job-uri și
internship-uri, astfel:
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Denumire

1 ianuarie
2017

31
decembrie
2017

Student FABBV

3224 membri

3775
membri

Alumni FABBV

1198 membri

1342
membri

+551
membri
(anul 1)
+144
membri

3639 like-uri

+448 like-uri

389 like-uri

+75 like-uri

Pagina oficiala
a FABBV
(romana)
Pagina oficiala
a FABBV
(engleza)

-

4.2.
 Consolidarea

6



- Invitarea unor specialişti Începând cu Prof. dr. Dorel

315 like -uri

312
+ 115
contacte
contacte
Student FABBV – grup dedicat tuturor studenților FABBV
(licență și masterat), reunind un număr total de 3224
membri în decembrie 2017, dintre care 551 au aderat
începând cu luna ianuarie 2017 (creștere de 17% față de
valoarea înregistrată în luna ianuarie 2017). La momentul
absolvirii promotiei 2017, o mare parte dintre membrii
acestui grup nu abandonează grupul, motiv pentru care o
parte din numărul total al membrilor grupului este
reprezentat de Alumni FABBV;
Alumni FABBV – grup dedicat absolvenților FABBV (ciclul
licență și masterat), reunind un număr total de 1342 de
membri la final de decembrie 2017, in crestere cu 12%
fata de luna ianuarie 2017 (in principal studentii din anul 3
care au sustinut licenta in iulie 2017) .

Linkedin
-

3191 like-uri

Diferenta

200 contacte

În cadrul acestor grupuri regăsim postări realizate de
facultate, reprezentând: informări din partea echipei de
management a FABBV și ASE, oportunități pentru conferințe,
seminarii organizate în colaborare/de către mediul de business,
job-uri, locuri de practică, internship etc.
Programe de masterat derulate în parteneriat:
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programelor de
masterat
profesionale
realizate în
parteneriat cu
mediul
economico-social

din cadrul organizaţiilor
ian. 2017
partenere, în vederea
transmiterii informaţiilor de
actualitate din mediul
economico-social,
corespunzător domeniului
din care face parte
programul

Paraschiv, Prof.
dr. Roxana Sârbu
Decani,
Prodecani
Mediu de afaceri
studenți

1. Finanţe corporative (Generali România Asigurare
Reasigurare SA – Acord nr. 4361/11.05.2015; Allianz
Managed Operations & Services SE Munchen – Acord nr.
194/23.09.2015)
2. Fiscalitate (Ernst&Young Service SRL – Acord nr.
341/19.12.2013; Camera Consultanților Fiscali –Acord nr.
575/08.02.2013; Pricewaterhousecoopers Tax
Advisors&Accountants SRL – Acord nr. 52/28.01.2013)
3. Management financiar şi investiţii (Asociația Națională a
Evaluatorilor Autorizați din România – Acord nr.
240/22.05.2014)
4. Managementul sistemelor bancare (Banca Comercială
Feroviară – Acord nr. 107/10.03.2014)
5. Tehnici actuariale (Fundația Institutul de Studii FinanciareAcord nr. 2708/14.12.2015)
In cadrul programelor de studii universitare de masterat au fost
invitaţi specialişti din cadrul partenerilor FABBV, care au prezentat
studenţilor problematici de actualitate corespunzătoare
domeniului programului de masterat. Din cadrul acestor
evenimente precizăm câteva:
1) 11 decembrie 2017- Guest Speaker Master Fiscalitate, ora
18:00, sala 3M1, in cadrul cursului de Dubla impunere
juridica internationala, o echipa de specialisti din cadrul EY
Romania (Gabriel Sincu- Tax Associate Partener si
Alexandru Mandru - Senoir Tax Consultant) a sustinut o
prelegere cu tema: Dubla impunere juridica
internationala,
2) 8 decembrie 2017 - Guest Speaker - intre orele 15:00 18:00, la sala 3209, Prof. Alexandru Minea, de la
Universite d'Auvergne, Franta, a sustinut o serie de
prelegeri in cadrul disciplinei Macroeconomie monetara,
de la programul de masterat Cercetari avansate în finante
(CEFIN),
3) 7 decembrie 2017 - Guest Speaker - 16:30 - 21:00, la sala
3209 Prof. Alexandru Minea, de la Universite d'Auvergne,
Franta, a sustinut o serie de prelegeri in cadrul disciplinei
Macroeconomie monetara, de la programul de masterat
Cercetari avansate în finante (CEFIN),
4) 5 decembrie 2017 - Guest Speaker - Master Fiscalitate, ora
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

18:00, sala 3M5 - in cadrul cursului de Impozitarea
profiturilor companiilor, o echipa de specialisti din cadrul
EY Romania a sustinut o prelegere cu tema: Base Erosion
and Profit Shifting (BEPS),
15 noiembrie 2017, Guest Speaker - masterat BANCAS,
19.30-21.00, sala 3M5- Dl Calin RANGU, Director în cadrul
Autoritatii de Supraveghere Financiara a sustinut
prelegerea cu titlul Managementul riscurilor operationale
si IT, in cadrul disciplinei Asigurari financiare,
10 noiembrie 2017, Guest Speaker - masterat Fiscalitate,
ora 18, sala 3M5 - Dl Iulian Ardelean - Director general
adjunct Informatii fiscale in ANAF - invitat la disciplina
Sistem fiscal,
1 noiembrie 2017, Guest Speaker - Master Managementul
sistemelor bancare, sala 3M5, ora 18:00 - dna NarcisaIonela Stanculescu, reprezentant al KPMG, a sustinut o
prelegere cu tema Auditul financiar in cadrul cursului
Audit bancar.
16 mai 2017, Guest speaker la Programul de masterat
Managementul Sistemelor Bancare - MsBank , Invitat:
Cosmin Paunescu- șef serviciu la A.S.F., Tema : "Fonduri
alternative de investiții"
10 mai 2017, Guest speaker la Programul de masterat
Fiscalitate , Invitat: domnul Claudiu Ionita Deputy
Manager Tax - BDO TAX , Tema: "Implicaţii internaţionale
în domeniul contribuţiilor sociale obligatorii
8 mai 2017, Guest speaker la Programul de masterat
Managementul Sistemelor Bancare - MsBank , Invitat:
Cosmin Paunescu- șef serviciu la A.S.F., Tema: "Fonduri
deschise de investiții”
28 aprilie 2017, Sesiunea Stiintifica Studenteasca a
Studentilor FABBV - "ABC-ul Lumii Financiare"
28 martie 2017, SEMINAR "TRANZACTIONAREA
INSTRUMENTELOR FINANCIARE SI RELATIA 'intermediarclient', Nicu Grigoraş, Director Tranzacţionare şi Front
Office, Analist Investment Banking, Intercapital Invest
21 martie 2017, EVENIMENTUL "FORENSIC & SPĂLARE DE
BANI", Invitati - Paula Lavric, Bogdan Martimof, Ana Maria
Codescu
16 martie 2017, Seminar ””Fluent in Finante”, organizat in
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Anchetă la
nivelul
4.3. absolvenţilor
1
privind statutul
pe piaţa muncii

Efectuarea unei anchete, în
rândul absolvenţilor ASE,
care să urmărească
aspectele referitoare la
decembrie
statutul acestora pe piaţa
2017
muncii, percepţia privind
relevanţa programului
absolvit pentru domeniul în
care activează, gradul în

parteneriat cu BVB
15) 13 martie 2017, Cea de-a IV-a editie a Forumului pentru
Dezvoltare Durabila si Antreprenoriat (FSDE), Finance DAY,
16) 6-9 martie 2017, GANDIREA STRATEGICA A CARIEREI DE
FINANTIST, Etapa a 2-a: CE ASTEPTARI AU ANGAJATORII?,
invitati: Adela Jansen - Director Executiv Resurse Umane,
BRD - Groupe Société Générale, Nevenca Doca - Director
Executiv Resurse Umane, Banca Transilvania, Liliana
Urziceanu - Presedintele Comisiei de Resurse Umane ARB,
Director Resurse Umane, Banca Romaneasca, Ileana Botez
- Head of Listing/Fluent in Finance & Corporate
Governance projects coordinator Bucharest Stock
Exchange, Dan Rusu - CMT Head of Research Banca
Transilvania, Tudor Mihailescu - South East Europe
operations – Finance Manager Procter & Gamble,
Alexandra Minescu - Tax Senior Consultant Deloitte
România, Elena Geageac - Tax Director Deloitte România,
Gabriel Stanigut - Tax Senior Consultant Deloitte România,
Rodica Stefu - Director Resurse Umane, Generali România,
Alina Cernescu - Recruiter – UNIQA Asigurări S.A.,
17) 10 ianuarie 2017, in cadrul cursului de la disciplina
Institutii de Credit (Sala 3M4, ora 7:30), doamna Alina
Zaharia - economist, Banca Nationala a Romaniei si
domnul Vladimir Saramet -masterand, MsC in Quantitative
Finance, Univ. of Zurich (fost trezorier Citibank Romania)
au sustinut o prelegere cu tema "Banca centrala si
sistemul bancar - de la teorie la practica".
In anul universitar 2017-2018 se urmareste incheierea unui
parteneriat cu mediul socio-economic pentru desfasurarea
programul de mastrat Finante Aplicate (in limba engleza – Master
of Applied Finance).
La nivelul ASE s-a realizat o anchetă în rândul absolvenților ciclului
Prof. dr. Dorel
de licență, promoția 2017 si promoții anterioare anului 2017,
Paraschiv, Prof. anchetă finalizată cu un raport intitulat ” INSERȚIA
dr. Roxana Sârbu ABSOLVENȚILOR ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN
Decani,
BUCUREȘTI PE PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ”. Acest raport a fost
Prodecani
elaborat în cadrul proiectului - Absolvenții Academiei de Studii
Mediu de afaceri, Economice din București și piața muncii”, Cod de înregistrare:
studenți
CNFIS-FDI2017-0421, DMCI - 2319/14.06.2017, proiect finanțat de
Ministerul Educației Naționale prin Consiliul Național al Finanțării
10 | P a g e

care competenţele însuşite
în urma promovării
disciplinelor din planul de
învăţământ concordă cu
cele solicitate de piaţa
forţei de muncă

5.

Învățământului Superior, în cadrul
Fondului de Dezvoltare Instituțională FDI 2017, domeniul 8 Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii,
implementat de Academia de Studii Economice din București prin
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră. Proiectul a fost
derulat de Academia de Studii Economice din București prin
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, în perioada 15 iulie –
15 decembrie 2017.
Potrivit anchetei realizate la nivelul absolvenților ciclului de
licenta, promotia 2017, FABBV ocupă locul al doilea în clasamentul
facultăților ai căror absolvenți activi lucrează în domeniul studiilor
absolvite,
pe primele 3 locuri regăsindu-se facultățile CIG (83%), FABBV
(71%) și CSIE (64%).
Potrivit anchetei realizate la nivelul absolvenților ciclului de
licenta, promotii anterioare anului 2017 (peste 80% reprezentând
absolventi ai ciclului de licenta promotia 2016), FABBV ocupă locul
al treilea, din punctul de vedere al inserției autodeclarate pe piața
muncii, dacă luăm în considerare bifarea răspunsurilor angajați cu
normă întreagă, angajați cu jumătate de normă, liber
profesioniști și antreprenori, pe primele locuri în clasamentul
facultăților regăsindu-se următoarele
facultăți: CSIE (98%), CIG (93%) și FABBV (90%). De asemenea, în
clasamentul facultăților ai căror absolvenți activi lucrează în
domeniul studiilor, pe primele 3 locuri se găsesc facultățile CSIE
(77%), FABBV (73%) și CIG (62%). Topul facultăților ai căror
absolvenți activi au un contract de muncă pe perioadă
nedeterminată este condus de CSIE (83%), FABBV (69%), CIG,
FABIZ și MAN (cu câte 68%).

NUMĂRUL PROGRAMELOR DE STUDII CU PREDARE ÎN LIMBI STRĂINE
Consolidarea
programelor de
studii de
masterat şi
6
doctorat cu
predare în limbi
străine

Invitarea unor cadre
didactice și specialişti din
străinătate, în vederea
ianuarie –
transmiterii informaţiilor de decembrie
actualitate pentru
2017
domeniul din care face
parte programul

Programul de masterat Finanţe aplicate (în limba engleză) a fost
inclus în oferta educaţională aferentă concursului de admitere
2017. Studenții înmatriculați în anul 1 de studii al programului de
Prof. dr. Marius
masterat au avut posibilitatea de a interacționa cu cadre didactice
Profiroiu, Prof.
din străinătate, ce au susținut activități de tip curs și seminar în
dr. Mihai Roman
calitate de visiting professor (Prof. Erich Walter Farkas de la
University of Zurich, Elveția și Prof. Alexandru Minea de la
Universite d’ Auvegne din Franța).
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6.

6.1.

6.2.

7.

Evaluarea externă a calității procesului educațional
Evaluarea
externă a
programelor de
studii în vederea
ierarhizării
acestora
conform
reglementărilor
MENCȘ

Prima clasă
din
Menţinerea în prima clasă ianuarie –
domeniul din domeniul ştiinţelor
decembrie
ştiinţelor economice
2017
economice

4
2 program
de studii
Acreditarea/Certi universitar
ficarea periodică e de
a programelor de licenţă şi 2
studii de către programe
ARACIS
de studii
universitar
e de
masterat

- Depunerea, la ARACIS, a
documentelor necesare
acreditării/autorizării
programelor de studii,
conform legislaţiei în
vigoare şi îndeplinirea
standardelor
corespunzătoare
- Demararea întocmirii
dosarelor pentru
programele de studii
universitare de licență,
masterat și la nivelul
universității în vederea
certificării periodice din
martie 2018

Rector,
Prorectori,
Decani,
Prodecani,
Directori de
departament

mai – iunie
2017

Prof. dr. Roxana In perioada octombrie – decembrie 2017 s-au întocmit dosarele
Sârbu
acreditarii programului de studii universitare de licenţă în limba
Decani,
română, precum şi pentru programul în limba engleză. Pentru
Prodecani,
aceasta s-au colectat informaţii de la Departamente din ASE,
Biroul
secretariat FABBV, platforma dedicată statelor de funcţiuni,
Managementul precum şi direct de la cadrele didactice implicate în procesul
calității și Control educaţional al celor două programe vizate de procesul de
intern managerial acreditare.

ianuarie –
decembrie
2017

Prof. dr. Ion
Smeureanu,
Decani,
Echipa SIMUR,
Direcția TIC

ianuarie –
decembrie

Prof. dr. Ion
Smeureanu,

Campus virtual

Integrarea de noi
funcţionalităţi pe
baza
1
-Actualizare SIMUR pentru
7.1. platformelor
funcţionali
editare Registru matricol
utilizate de
tate
cadrele didactice
din A.S.E.
Actualizarea
Extinderepl -Elaborarea materialelor
7.2.
metodologiei
atformă didactice in format digital

Registrele matricole se generează cu dificultate

Grad de utilizare a platformei online.ase.ro
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pentru
implementarea
sistemului
blendedlearning

8.

online la -Încărcarea materialelor
toateprogr didactice online
amele de
studii

2017

Decani,
Prodecani,
Direcția TIC

Cadrele didactice implicate în procesul educaţional de la nivelul
FABBV folosesc platforma online.ase.ro pentru a posta suporturi
de curs şi seminar, pentru ca studenţii să încarce proiecte sau
referate, precum şi pentru a comunica studenţii participanţi la
activităţile didactice.

Modernizarea Bibliotecii

1
-Stabilirea necesităţilor de ianuarie –
Achiziție fond
procedură carte şi realizarea
decembrie
carte, publicații
de achiziţie procedurilor de achiziţie
2017
Asigurarea
10% din -Evaluarea necesarului de ianuarie –
numărului de
8.2.
numărul locuri în bibliotecă şi
decembrie
locuri în
de studenți suplimentarea lor
2017
bibliotecă
Completarea şi
-Evaluarea fondului curent
dezvoltarea
de publicaţii şi a
Suplimenta
fondului curent
necesităţilor de publicaţii. - ianuarie –
re cu 5% a
8.3. de publicaţii
Completarea fondului de decembrie
fondului de
românesc şi
publicaţii pe baza
2017
carte
străin, inclusiv
solicitărilor venite din
accesul online
partea facultăților
8.1.

-

-

Cadrele didactice ale FABBV şi Directorul Centrelor de cercetare de
la nivelul facultăţii au transmis propuneri de achiziţii privind
reviste de cercetare ştiinţifică, baze de date şi softuri. Acestea s-au
centralizat la nivelul universităţii.
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IP2.Consolidarea excelenţei în cercetare
ştiinţifică şi inovare
IP2:

 1. Iniţiative de atragere de fonduri
o Sesiuni de dezbatere şi consultanţă pentru scrierea de proiecte la fiecare
competiţie lansată în programele naţionale de cercetare
o Actualizarea permanentă a site-ului FABBV, cu anunţuri privind competiţiile
de proiecte de cercetare lansate

 2. Intensitatea cercetării ştiinţifice
o Serie workingpaper pentru activitatea de cercetare studenţească
o Conferinţe internaţionale organizate
o Participări la conferințe internaționale de prestigiu

 3. Dezvoltarea competenţelor de cercetare a tinerilor
o Conferinţe, seminarii, ateliere de lucru dedicate tinerilor cercetători în
scopul partajării şi dezvoltării cunoaşterii
o Studenți de la masterat și doctorat implicați în echipe mixte de cercetare
interdisciplinară aplicativă

 4. Premierea rezultatelor cercetării
o Premii anuale pentru cele mai bune articole publicate în reviste/publicații ISI
din străinătate cu impact important în ierarhizarea naţională şi
internaţională a universităţii
o Premii de excelenţă pentru cercetarea studenţească

Tab 2

INDICATORI:





2.

Iniţiative de atragere de fonduri pentru cercetare
- evenimentului de informare "Oportunităţi de
finanţare în Triunghiul Cunoaşterii EducaţieCercetare-Inovare"
pentru
diseminarea
informaţiilor
necesare
în
vederea
facilitării absorbţiei
fondurilor
europene prin Programul
Operaţional
Competitivitate, prezentând în detaliu Axa 1:
Cercetare-Dezvoltare-Inovare., în perioada
2014-2020", organizator ASE, 26 iunie

În
- Organizarea de sesiuni
conformitat
Sesiuni de
de dezbatere pentru
e cu
dezbatere şi
depistarea
În
numărul de
consultanţă
oportunităților de
funcţie
lansări de
pentru scrierea de
aplicare pentru proiecte de
proiecte de
de cercetare.
calenda
2.1. proiecte la fiecare
către
competiţie lansată
- Organizarea de
rul
autoritatea
în programele
seminarii de pentru compet
naţională
naţionale de
consilierea echioelor de iţiilor
competentă
cercetare
cercetareîn vederea
în domeniul
elaborării de proiecte
cercetării

Prof.dr. Dalina
Dumitrescu
Director CSUD,
Directori Şcoli
Doctorale,
Decani,
Prodecani
responsabili cu
cercetarea
ştiinţifică,
Directori centre
de cercetare.

-

conferința "Good practices applying in Horizon
2020 Programme"/Bune practici privind
aplicarea
la
call-urile
deschise
în
cadrul Programului Orizont 2020 din 6 iunie
2017

-

evenimentului de informare "Oportunităţi de
finanţare în Triunghiul Cunoaşterii EducaţieCercetare-Inovare, în perioada 2014-2020", 26
iunie 2017

-

workshop "Bune practici in scrierea
implementarea proiectelor internationale"

-

sesiune de informare - oportunitati de
colaborare cu reprezentanti din Islanda si
Polonia – proiecte, 30 mai 2017

-

sesiune de informare - Individual Fellowships MSCA-IF-2017, 29 mai 2017

-

INTERNATIONAL KNOWLEDGE FAIR “Crearea
unei comunități care generează idei și practici în
domeniul internaționalizării învățământului
universitar” Academia de Studii Economice din

si

Bucuresti AGENDA 07.11.2017 W
-

WORKSHOP – Bune practici în scrierea și
implementarea proiectelor internaționale / Best
practices in writing and implementing
international projects ASE, 7 nov 2017

O
Prof.dr. Dalina
actualizare
Dumitrescu Prof. Actualizarea permanentă a site-ului FABBV și a site-ului
pe an,
centrului CEFIMO cu informații de interes pentru
dr. Ion
în
-Organizarea de sesiuni În
comunitatea academică privind proiectele de cercetare.
Actualizarea
Smeureanu,
conformitat
de dezbatere.
funcţie
permanentă a siteDirector CSUD, De exemplu:
e cu
- Organizarea de
de
ului A.S.E. şi
Director DMC,
numărul de
seminarii de
calenda
- Masa rotundă — "Dezvoltarea unor viitoare
U.M.C., cu
Directori Şcoli
lansări de
consultanţă pentru
rul
colaborari stiintifice", organiyator FABBV si
 2.2.
anunţuri privind
Doctorale,
proiecte de elaborarea de proiecte. compet
Asociația RoFIBA, 23 iunie 2017, invitați: Prof.dr.
competiţiile de
Decani, Prodecani
către
- Actualizarea site-urilor iţiilor
MINEA ALEXANDRU (Universitatea d’Auvergne,
proiecte de
responsabili cu
autoritatea ASE, ale facultăților și
Franta), Conf.dr. PREDA CIPRIAN (Universitatea
cercetare lansate
cercetarea
naţională
departamentelor.
lunar
de Vest Timisoara), Conf.dr. LITAN CRISTIAN
ştiinţifică,
(Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca)
competentă
Directori centre
în domeniul
de cercetare.
cercetării
Intensitatea cercetării ştiinţifice
 3.
Publicarea lucrărilor aferente Sesiunii Științifice a
Prof.dr. Dalina studenților FABBV aprilie 2017 în Colecţia de Working
Dumitrescu
Papers ABC-ul LUMII FINANCIARE nr. 5/2017, ISSN
Director CSUD, 2344-1844.
Publicarea articolelor
Directori Şcoli In această ediție s-au publicat 24 lucrări, ce au fost
Serie
aferente Sesiunii
ianuari
Doctorale,
workingpaper
1 serie de Ştiinţifice studenţeşti.
e–
susţinute în cadrul Sesiunii ştiinţifice studenţeşti (28
Decani,
 3.1. pentru activitatea workingpap Publicarea articolelor decem
aprilie 2017). Colecția este editată de colectivul revistei
Prodecani
de cercetare
er
din seminariile
brie
cu
Editura
ASE
Bucureşti
responsabili cu împreună
studenţească
ştiinţifice ale Şcolilor 2017
cercetarea
(http://www.fin.ase.ro/abc/home.asp). Prin această
Doctorale
ştiinţifică,
revistă se asigură diseminarea rezultatelor cercetărilor
Directori centre ştiinţifice ale studenţi lor facultăţii FABBV sub
de cercetare.
coordonarea cadrelor didactice de la cele două
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departamente ale facultăţii.







Promovarea
revistelor editate
de A.S.E. şi a
manifestărilor
3.2. ştiinţifice de
prestigiu/de
tradiţie
desfăşurate în
A.S.E.

3.3.

Conferinţe
internaţionale
organizate

1 indexare a
unei reviste
ianuari
editate de
Activităţi de editare şi
e–
ASE sau a
gestiune a revistelor şi decem
unei
conferinţelor
brie
conferinţe
2017
desfăşurate
în ASE

6

Indicator
propus 200
Participări la
(pt. 135 se
conferințe
asigura
3.4.
internaționale de
finanţare
prestigiu
din regia de
cercetare)

Desfășurarea de
ianuari
activităţi specifice de
e–
organizare a
decem
conferinţelor
brie
internaționale
2017

Promovarea
conferinţelor
internaţionale de
prestigiu

Prof.dr. Dalina
Dumitrescu
Decani,
Prodecani
responsabili cu
cercetarea
ştiinţifică.

Prof.dr. Dalina
Dumitrescu
Decani,
Prodecani
responsabili cu
cercetarea
ştiinţifică.

În ceea ce privește promovarea revistelor, prin
intermediul site-ului FABBV și a anunțurilor postate la
nivelul rețelelor de socializare ,se are în vedere, în
principal populariyarea revistelor funcționale și a
conferinței anuale a facultății FI BA care, în 2017, a
ajuns la ediția a 16-a. Dintre revistele care au prezentat
activitate editorială pe parcursul anului 2017,
menționăm Review of Finance and Banking și revista
lucrărilor științifice studențești: ABC-ul LUMII
FINANCIARE.. Aceste reviste beneficiază de suportul
logistic al echipei de management a facultăţii, care
urmăreşte ca prin activităţile cu expunere
internaţională să asigure şi vizibilitate externă.
Echipa de management a facultăţii susţine
intensificarea cercetării ştiinţifice şi prin activităţile
derulate în vederea organizării şi desfășurării
conferinţei internaţionale International Finance and
Banking Conference FI BA 2017, care și în acest an se
dorește a fi un eveniment științific important pentru
comunitatea academică. Este deja lansat call-ul
conferinței pentru ediția 2018.

Prof.dr. Dalina 18 participări
Dumitrescu Prof.
ianuari
dr. Marius
1. Cristina Vlad, Birol Ibandula, Claudiu Ioniţă,
e–
Profiroiu
Petre Brezeanu, “The influence of VAT on prices
decem Director CSUD,
and inflation rates”, The 15th International
brie
Directori Şcoli
Finance and Banking Conference – FI BA 2017,
2017
Doctorale,
ASE Bucureşti, FABBV, 30-31 martie 2017
Decani,
2. Claudiu Ioniţă, Cristina Vlad, Birol Ibandula,
Prodecani
Petre Brezeanu, “Crackdown on tax evasion –
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responsabili cu
cercetarea
ştiinţifică,
Directori centre
de cercetare.

3.

4.

5.

6.

7.

improving ways of coordination between the tax
authorities and automatic exchange of
information developments in Romania”, The
11th International Conference on Business
Excellence, ASE Bucureşti, Facultatea de
administrarea afacerilor cu predare în limbi
străine, 30-31 martie 2017
Birol Ibandula, Cristina Vlad, Claudiu Ioniţă,
Petre Brezeanu, “Direct taxation trends in
European Union and Romania – the influence of
direct taxation on budget deficit – Romania
case”, The 24th International Economic
Conference – IECS 2017, Universitatea Lucian
Blaga Sibiu, 12-13 mai 2017
Petre Brezeanu, Florin Dumiter, Silvia Todor,
Rodica Ghiur (Nastas), “The degree of
compliance based on VAT in Romania between
1995 - 2015”, The 24th International Economic
Conference – IECS 2017, Universitatea Lucian
Blaga Sibiu, 12-13 mai 2017
Claudiu Ioniţă, Petre Brezeanu, “Impactul
evaziunii fiscale şi fraudei fiscale asupra
cheltuielilor publice cu apararea României”, The
13th
International Scientific Conference
“Strategies XXI” – Technologies – Military
Applications, Simulation and Ressources,
Universitatea Nationala de Aparare “Carol I”,
Facultatea de Comanda şi Stat Major, 27-28
aprilie 2017
Petre Brezeanu, Florin Dumiter, Silvia Todor,
Rodica Ghiur (Nastas), “The degree of
compliance based on exces duties in Romania
between 2002 - 2015”, Zilele Academice
Arădene, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş”
Arad, 18 mai 2017
Bokemeier Bettina, Stoian Andreea, “Debt
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Sustainability Issue in CEECs”, 19th INFER Annual
Conference, International Network for Economic
Research, University of Bordeaux (LAREFI), 7-9
iunie 2017, Bordeaux, Franta
8. Stoian Andreea, Iorgulescu Filip, “Do Investors
Listen to Fiscal Policy? Study case - Bucharest
Stock Exchange (BSE)”, INFER Workshop on
News and Fiscal Policy, International Network
for Economic Research, Vrije Universiteit Brussel
si Academia de Studii Economic Bucuresti, 2-3
martie 2017, Bruxelles, Belgia
9. Dimitrios Paparas, Stoian Andreea, “The validity
of Wagner’s Law in Romania during 19952015”, INFER Workshop on Economic Growth
and Sustainable Development,International
Network for Economic Research, Harokopio
University, 8-10 septembrie 2016, Atena, Grecia.
10. Victor Dragotă, Radu Ciobanu, Rodica Timotin
“Mergers and acquisitions at the borders of
European Union: the case of Moldavian Stock
Exchange”, The 15th International Finance and
Banking Conference – FI BA 2017, ASE Bucureşti,
FABBV, 30-31 martie 2017
11. Hanaan Yaseen, Victor Dragota, “Dividend Policy
and Religion: Some Preliminary Findings”, 21st
EBES Conference, January 12-14, 2017
Budapest, Hungary
12. Hanaan Yaseen, Victor Dragota, “Dividend Policy
and
Culture”, EWCGFM
Conference
on
Computational Management Science Pricing,
Risk and Optimization in Management Science,
University of Bergamo, Georgia Institute of
Technology and CMS Journal Bergamo, Italy May
30- June 1, 2017
13. Georgeta Vintilă, Elena Alexandra Nenu, “An
Analysis Regarding the Level and the
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Determinants of Leverage - Empirical Study on
the
Romanian
Market”,
International
Conference on European Union Financial
Regulation (EUFIRE), organizată de Universitatea
Alexandru Ioan Cuza din Iași, 18-20 Mai 2017
14. Georgeta Vintilă, Radu Alin Păunescu, Ştefan
Cristian Gherghina, “Determinants of effective
corporate tax rate. Empirical evidence from
listed companies in Eastern European Stock
Exchanges”, International Finance and Banking
Conference FI BA 2017 (XV edition), organizată
de Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi
Burse de Valori în colaborare cu SIF BanatCrisana, Asociaţia Română de Finanţe-Bănci –
RoFIBA, Centrul de Cercetări FinanciarMonetare CEFIMO, 30-31 Martie 2017
15. Ingrid-Mihaela Dragotă, “Insurance literacy of
Romanian citizens and the demand for life
insurance: a spatial econometric analysis”,
EWCGFM Conference on Computational
Management Science Pricing, Risk and
Optimization in Management Science, University
of Bergamo, Georgia Institute of Technology and
CMS Journal Bergamo, Italy May 30- June 1,
2017
16. Participare la conferinta internationala AMIS
2017, organizata de Facultatea de Contabilitate
si Informatica de Gestiune (lucrare sustinuta).
Perioada 7-8 Iunie 2017.
17. Liliana Nicoleta Simionescu, Ştefan Cristian
Gherghina, “The Impact of Board Gender
Diversity on Corporate Social Responsibility:
Panel Data Evidence for Listed Companies in
Romania”,
International
Conference
on
European Union Financial Regulation (EUFIRE),
organizată de Universitatea Alexandru Ioan Cuza
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din Iași, 18-20 Mai 2017
18. Cristina Badarau, Andreea Curmei-Semenescu,
"Bank tax in a financial accelerator model",
Conferinta internationala INFER 2017 Bordeaux,
Franta 7-9 iunie 2017









4. Dezvoltarea competenţelor de cercetare ale tinerilor

Conferinţe,
seminarii, ateliere
de lucru dedicate
tinerilor
4.1.
cercetători în
scopul partajării şi
dezvoltării
cunoaşterii

Studenți de la
masterat și
doctorat implicați
4.2 în echipe mixte de
cercetare
intersdisciplinară
aplicativă

4

20

Prof.dr. Dalina
Dumitrescu
Director CSUD,
Directori Şcoli
ianuari
Organizarea de
Doctorale,
e–
conferinţe, seminarii
Decani,
decem
ştiinţifice la nivelul
Prodecani
brie
facultăţilor
responsabili cu
2017
cercetarea
ştiinţifică,
Directori centre
de cercetare.

Realizarea de echipe
mixte de cercetare
aplicativă şi
interdisciplinară

Sesiunea ştiinţifică a studenţilor:
FINANCIARE, 28 aprilie 2017

ABC-ul LUMII

Forumul pentru Dezvoltare Durabila si Antreprenoriat
(FSDE), a IV-a editie , "FINANCE DAY", 13 martie 2017
http://www.fabbv.ase.ro/Media/Default/avizier_anunt
uri_2016/pdf/FSDE-PROGRAM13%20MARTIE%202017_3.pdf
Organizarea și desfășurarea a 49 de Seminarii ştiinţifice
doctorale desfăşurate la nivelul Şcolii Doctorale
Finanţe, coordonată de prof.dr. Georgeta Vintilă (Anexa
1).

Prof.dr. Dalina
Dumitrescu
Director CSUD,
Directori Şcoli
ianuari
Doctorale,
e–
Decani,
decem
Prodecani
brie
responsabili cu
2017
cercetarea
ştiinţifică.
Directori centre
de cercetare.

5. Premierea rezultatelor cercetării
Premii anuale
Premierea autorilor ianuari
22
5.1.
pentru pentru cele
pentru performanţa în e –

Prof.dr. Dalina
Dumitrescu

Conform deciziilor universității.
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mai bune articole
publicate în
reviste/publicații
ISI din străinătate
cu impact în
ierarhizarea
naţională şi
internaţională a
universităţii

cercetare

decem
brie
2017

La nivelul FABBV s-au acordat 5 premii pentru articole
publicate în reviste ISI:
- prof.dr. Georgeta Vintilă și asist.dr. Ștefan
Gherghina
- asist.dr. Narcis Tulbure și prof.dr. Ingrid Dragotă
- asist.dr. Cosmin Cepoi
- lect.dr. Radu Ciobanu
- prof.dr. Andreea Stoian și conf.dr. Filip
Iorgulescu
Pentru detalii – DMCI, ASE.
Prof. dr. Bogdan 33 premii acordate în cadrul Sesiunii științifice
ianuari
Negrea
studențești
Premierea autorilor
e–
Prodecani
pentru performanţa în decem
responsabili cu http://www.fin.ase.ro/sesiunea_stiintifica_2017/Premii
cercetare
brie
cercetarea
%20Sesiune%20stiintifica%20FABBV%2028%20apr%202
2017
ştiinţifică.
017.pdf



Premii de
excelenţă pentru
5.2.
cercetarea
studenţească



Valoare premii de
excelenţă pentru
ianuari
articole publicate
e–
1000
Activităţi de organizare
Prof. dr. Bogdan
decem
Conform deciziilor universității.
5.3. în reviste ISI în
euro/articol şi gestionare a premierii
Negrea
străinătate cu scor
brie
relativ de influenţă
2017
> 0.25

11
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IP4. Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor
internaţionale
IP4:
INDICATORI:
 1. Internaționalizarea universității

 2. Mobilitatea internațională a cadrelor didactice și de
cercetare și a studenților
o Cadre didactice și de cercetare beneficiare de mobilități
internaționale
o Studenți beneficiari de mobilități internaționale

Tab 4

o Participări
la
evenimente
organizate
în
cadrul
rețelelor/asociațiilor profesionale și a diverselor instituții
internaționale
o Afilieri la noi rețele universitare/asociații profesionale
internaționale
o Acorduri de colaborare încheiate cu universități din străinătate
o Participări la târguri internaționale de prezentare a ofertei
educaționale a universității noastre
o Studenți străini care vin să studieze în Academia de Studii
Economice din București, atât din ţările UE, cât şi din alte ţări

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Internaționalizarea universității
Participări la
15 participari Participări la
evenimente organizate
evenimente
în cadrul
rețelelor/asociațiilor
profesionale și a
diverselor instituții
internaționale
Afilieri la noi rețele
3 afilieri
Identificarea şi
universitare/asociații
afilierea la noi reţele
profesionale
universitare/asociaţii
internaționale
profesionale
internaţionale
Acorduri de colaborare 20 acorduri Încheierea de
încheiate cu
acorduri de
universități din
colaborare cu
străinătate
universităţi din
străinătate

Participări în diferite 12 participări Participare în diferite
consorții și alianțe
consorţii pentru
pentru accesarea unor
accesarea unor
programe cu finanțare
programe cu
europeană și
finanţare europeană
internațională (Orizont
şi internaţională
2020, programe ale
Băncii Mondiale,
Programul Operațional
Capital Uman,
ERASMUS+ etc.)
Participări la târguri
8 participari Participăre la târguri
internaționale de
internaționale de

ianuarie – Prof. dr, Marius
decembrie Profiroiu,
2017
Decani,
Prodecani,
Directori de
departamente.

38 participări la evenimente (Anexa 2)

ianuarie – Prof. dr. Marius
decembrie Profiroiu,
2017
Decani,
Prodecani.
ianuarie – Prof. dr, Marius
decembrie Profiroiu
2017
Decani,
Prodecani.

ianuarie – Prof. dr. Marius
decembrie Profiroiu,
2017
Prof. dr. Bogdan
Negrea
Decani,
Prodecani.

ianuarie – Prof. dr. Marius
decembrie Profiroiu,

Nu avem noi afilieri

4 ACORDURI
1) acord ERASMUS+ cu Yildiz Technical University din
Istanbul, Turcia (ianuarie 2017);
2) acord de colaborare încheiat între Universitatea
Bedfordshire din Marea Britanie și Academia de Studii
Economice prin care studenții FABBV sunt admiși la
programele de licență ale International Finance and
Banking /BSc (Hons) Economics and Finance/BA (Hons)
Business Economics;
3) acord de parteneriat bilateral incheiat cu Tashkent
Financial Institute, Uzbekistan (mai 2017);
4) acord de parteneriat bilaterat incheiat cu University of
Katowice, Polonia (iulie 2017).
1 participare (consorţiu cu Universitatea Sankt Petersburg)

NU

1.6.

2.
2.1.

prezentare a ofertei
prezentare a ofertei
2017
Decani,
educaționale a
educaționale a
Prodecani.
universității noastre
universității noastre
Studenți străini care vin În
Atragerea studenţilor ianuarie – Prof. dr. Marius
să studieze în
conformitate străini la programele decembrie Profiroiu
Academia de Studii
cu media
de studii
2017
Decani,
Economice din
națională din
Prodecani.
București, atât din
învătământul
ţările UE, cât şi din alte superior
ţări
economic
Mobilitatea internațională a cadrelor didactice și de cercetare și a studenților
Cadre didactice și de În
Promovarea şi
ianuarie – Prof. dr. Marius
cercetare beneficiare conformitate diseminarea
decembrie Profiroiu,
de mobilități
cu media
oportunităţilor de
2017
Decanii,
internaționale
naţională din mobilităţi
Prodecani.
învăţământul internaţionale pentru
superior
cadre didactice şi de
economic
cercetare

A se vedea documentul Word “studenti straini si
ERASMUS”

Pe parcursul anului 2017, 4 cadre didactice ale FABBV au
beneficiat de mobilități internaționale de predare, după
cum urmează:
- Conf.Iustina Boitan – Uzbekistan
- Lect. Filip Iorgulescu – Uzbekistan
- Conf. Andreea Semenescu – Franța
- Prof. Andreea Stoian – Franța
Conținutul rubricii Stagii de predare ERASMUS+ din
cadrul site-ului FABBV este actualizat permanent, pe
măsură ce facultatea încheie noi acorduri de colaborare cu
universități din străinătate. Cadrele didactice ale FABBV
sunt astfel informate privind oferta de mobilităţi de
predare ERASMUS+ oferite de facultate:

Nr.crt.

1
2
3
4
5

Universitatea gazdă
University of Macedonia,
Thessaloniki, Grecia
Cracow University of
Economics, Cracow,
Polonia
University of Dubrovnik,
Croatia
University of Pardubice,
Cehia
University of National and
World Economy, Sofia,
Bulgaria

Nr. cadre
didactice
prevăzute
de acord

Perioada
maximă

1

5 zile

1

5 zile

3

5 zile

2

5 zile

3

5 zile
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2.2.

Studenți beneficiari de
În
Promovarea şi
ianuarie – Prof. dr. Marius
mobilități
conformitate diseminarea
decembrie Profiroiu,
internaționale
cu media oportunităţilor de
2017
.
naţională mobilităţi
internaţionale pentru
stud.

6

Universidad Complutense
de Madrid, Spania

2

15 zile

7

University of Economics in
Katowice, Polonia

1

5 zile

8

Universitat Bielefeld,
Germania

1

5 zile

9

University Akureyri, Iceland

1

5 zile

10

Universite Catholique de
Lille, France

2

5 zile

În urma concursului pentru mobilitățile de studii
ERASMUS+, 22 studenți FABBV au beneficiat de stagii de
mobilitate în anul 2017 (11 studenți în sem. 2, anul univ.
2016-2017 și alți 11 în sem. 1, anul univ. 2017-2018).
Acțiunile întreprinse la nivelul FABBV pentru
promovarea oportunităților de studii ERASMUS+ au
constat în:
- informarea studenţilor asupra mobilităţilor
ERASMUS+ în cadrul întâlnirilor periodice cu echipa de
management a FABBV;
- anunțarea, prin email, a studenților privind
deschiderea perioadei de aplicare pentru mobilitățile de
studii ERASMUS+;
- promovarea acordurilor încheiate de FABBV cu
universităţi din străinătate, pe site-ul facultății;
- realizarea unei secțiuni de testimonial în cadrul
site-ului FABBV privind „impresiile din mobilitate” ale
studenților FABBV.
De preluat informatii detaliate privind universitatile –
gazdă la care se efectueaza mobilitatile din documentul
Word “studenti straini si ERASMUS”
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IP5. Creșterea implicării studenţilor în
managementul universităţii și îmbunătățirea
condițiilor sociale ale acestora
IP5:

INDICATORI:
 1. Întâlniri consultative cu studenţii

 2. Acţiuni ale studenţilor
o Evenimente ale studenţilor susţinute de către A.S.E.

 3. Burse
o Burse acordate la nivelul FABBV

 4. Practică şi internship

 5. Consiliere şi orientare în carieră
o Activităţi de consiliere

Tab 5

o Locuri de practică şi internship oferite de FABBV
o Parteneriate noi încheiate pentru practică şi internship

1.1.

Participarea
studenților la
procesul managerial
al universității
2 studenţi
Studenţi membri în
CA

ianuarie –
decembrie
2017

Rector, Prof. dr.
Dorel Paraschiv

NU ESTE CAZUL

-

-

-

-

1.2.

Întâlniri consultative
2
cu studenţii

Organizareade
ianuarie –
intâlniri consultative decembrie
cu studenţii
2017

Prof. dr. Dorel
Paraschiv
-

-

Anul 3: 20 februarie 2017, ora 12.00, sala 3m1,
informare privind procedura de susținere a
examenului de finalizare
Anul 1: 27 februarie 2017, ora 9.00, sala 3209,
întâlnirea periodică a echipei de management cu
studenții FABBV (informare privind mobilitățile de
studiu și practică ERASMUS+, sesiunea științifică,
evenimentele organizate de FABBV, diverse)
Anul 2: 28 februarie 2017, ora 8.00, sala 3101,
întâlnirea periodică a echipei de management cu
studenții FABBV (informare privind mobilitățile de
studiu și practică ERASMUS+, sesiunea științifică,
evenimentele organizate de FABBV, diverse)
Anul 3: 3 martie 2017, ora 10.30, sala 3209, întâlnirea
periodică a echipei de management cu studenții
FABBV (informare privind mobilitățile de studiu și
practică ERASMUS+, sesiunea științifică, evenimentele
organizate de FABBV, diverse)
Anul 1: 26 aprilie 2017, ora 13.30, sala 3M4,
prezentare discipline opționale
Anul 3: 26 aprilie 2017, ora 16.30, sala 3M2,
prezentare programe de masterat
Anul 2: 27 aprilie 2017, ora 13.30, sala 3M2,
prezentare discipline opționale
Anul 1: 22 noiembrie 2017, ora 12.00, sala 3101,
întâlnirea periodică a echipei de management cu
studenții FABBV (informare privind activitatea
didactică, mobilitățile de studiu și practică ERASMUS+,
sesiunea științifică, evenimentele organizate de
FABBV, diverse)
Anul 2: 22 noiembrie 2017, ora 10.30, sala 3101,
întâlnirea periodică a echipei de management cu
studenții FABBV (informare privind activitatea
didactică, mobilitățile de studiu și practică ERASMUS+,

-

2.

3.
3.1.

sesiunea științifică, evenimentele organizate de
FABBV, diverse)
Anul 3: 22 noiembrie 2017, ora 13.30, sala 3101,
întâlnirea periodică a echipei de management cu
studenții FABBV (informare privind activitatea
didactică, examenul de finalizare, mobilitățile de
studiu și practică ERASMUS+, sesiunea științifică,
evenimentele organizate de FABBV, diverse)

Îmbunătăţirea condiţiilor sociale ale studenţilor
Oferirea a 30 de
locuriundestudentii
ianuarie –
ASE pot face
Locuri de voluntariat 30 locuri
decembrie
efectuaactivitati de
2017
voluntariat in cadrul
ASE
Acţiuni ale studenţilor

Prof. dr. Dorel
Paraschiv

Un număr de doi studenți ai FABBV au beneficiat, in
primul semstrul al anului universitar 2017/2018 de o
bursă de performanta pentru implicarea in activitati
extracurriculare și de voluntariat in cadrul ASE București:
Cosma Elena, anul 2, ciclul licență și Ioniță Raluca Ioana,
anul 3, ciclul licență.

ianuarie –
Organizarea şcolilor
decembrie
de vară
2017

Prof. dr. Dorel
Paraschiv,
Decani,
Prodecani.

NU ESTE CAZUL

Susţinerea şi
oferirea de suport
ianuarie –
în organiarea
decembrie
evenimentelor
2017
iniţiate de către
studenţii ASE

Prof. dr. Dorel
Paraschiv,
Decani,
Prodecani.

Echipa de fotbal FABBV (formata din studenti si cadre
didactice) - a participat si continua sa participe la
competitia LIGA ECONOMISTULUI (campionat intre echipe
mixte studenti-profesori, doar intre facultatile din ASE). In
anul 2017, echipa de fotbal a FABBV a ajuns in finala Cupei
Economistului.

Prof. dr. Dorel
Paraschiv

Studenții FABBV au obținut următoarele burse acordate
din venituri proprii ale ASE:
1) semestrul al-II-lea al anului universitar 2016/2017
burse de excelență pentru rezultate deosebite în
activitatea de cercetare (licenta si masterat):
- Bodrug Olga – 2L;
- Dinu Andrei - 2L;
- Crețu Andrei Florin - 3L;
- Joldes Cătălina Camelia - 1M.
2) semetrul I al anului universitar 2017/2018
burse de excelență pentru rezultate deosebite in
activitatea de cercetare (licenta si masterat):

Şcoli de Vară

3

3.2.

Evenimente ale
studenţilor susţinute 11
de către A.S.E.

4.

Burse

Burse acordate din
30 burse
venituri proprii

Oferirea a 30 de
ianuarie –
bursedinvenituripro decembrie
priistudentilor ASE 2017
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5.

Bodrug Olga – 3L;
Grecu Robert – 2L;
Costache Bianca – 2M.

Practică şi internship
291 LOCURI DE PRACTICĂ și 13 LOCURI PENTRU
INTERNSHIP
În perioada ianuarie-decembrie 2017, FABBV a aigurat,
prin intermediul parteneriatelor dezvoltate cu mediul de
afaceri, următoarele locuri de practică:

5.1.

Locuri de practică şi
internship oferite de 1000
ASE

Semnarea de
parteneriateprin
care sa se
asigurecelputin
1000 de locuri de
practica si
internship

ianuarie –
decembrie
2017

Prof. dr. Dorel
Paraschiv, Decani,
Prodecani
responsabili cu
relatia cu mediul
economic si
Social, Director
Directie
Relatii cu mediul
economico- social

Anul universitar 2016/2017 – 214 locuri de PRACTICĂ și 8
locuri de INTERNSHIP:
- 12 locuri de practica la Metropolitan Life Asigurari
MetLife Europe Limited Dublin Sucursala Bucuresti;
- 70 locuri de practica la Unicredit Bank SA;
- 24 locuri de practică la Ministerul Finanțelor Publice;
- 11 locuri de practică la ANAF;
- 20 locuri de practică la BCR Asigurări de Viață Vienna
Insurance Group SA;
- 20 locuri de practica la SC TPA CONSULTANTA FISCALA
SRL;
- 6 locuri de practica la Coface Romania Credit
Management Services SRL;
- 5 locuri de practică la Allianz Țiriac Asigurări SA;
- 6 locuri de practică la Autoritatea de Supraveghere
Financiară;
- 10 locuri de practică la Exim Bank România;
- 5 locuri de practica la Generali Asigurare Reasigurare
SA;
- 2 locuri de practică la Ensight Management Consulting;
- 10 locuri de practica la Bursa de Valori Bucuresti;
- 10 locuri de practica la Piraeus Bank;
- 3 locuri de practica la SC Timac Agro Romania SRL;
- 2 locuri internship la Procter & Gamble Marketing
România SRL;
- 3 locuri de internship la Exim Bank România;
- 3 locuri de internship la Generali Asigurare
Reasigurare.
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Anul universitar 2017/2018 – 77 locuri de PRACTICĂ si 5
locuri de INTERNSHIP:
- 6 locuri de practica la Otto Broker de Asigurare SRL;
- 2 locuri de practică la Ensight Fiance SRL;
- 10 locuri internship la Procter & Gamble Marketing
România SRL;
- 30 locuri de practica la DSA Group Credit Advisor SRL;
- 4 locuri de practica la Loxon Solutions SRL;
- 20 locuri de practica la SC TPA CONSULTANTA FISCALA
SRL;
- 5 locuri de practica la Generali Asigurare Reasigurare
SA;
- 3 locuri de internship la Exim Bank România;
- 1 loc de internship la Allianz Technology SE;
- 1 loc de internship la Țucă, Zbârcea& Asociații.
13 ACORDURI CADRU DE COLABORARE PRIVIND
EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICA

5.2.

Parteneriatelor noi
încheiate pentru
12
practică şi internship

Semnarea de noi
ianuarie –
parteneriate pentru
decembrie
practică şi
2017
internship

Prof. dr. Dorel
Paraschiv, Decani,
Prodecani
responsabili cu
relatia cu mediul
economic si
Social, Director
Directie
Relatii cu mediul
economico- social

În perioada ianuarie – decembrie 2017, FABBV a încheiat
următoarele parteneriate pentru practică și internship:
1) Acord de parteneriat nr. 1594/21.12.2017, Acord
Cadru de Colaborare privind efectuarea stagiului
de practica nr. 1584/15.12.2017, ASE-LOXON
SOLUTIONS SRL - 4 locuri de practică pentru anul
universitar 2017/2018;
2) Acord Cadru de Colaborare privind efectuarea
stagiului de practica nr. 1585/15.12.2017, ASETPA CONSULTANTA FISCALA SRL - 20 locuri de
practică pentru anul universitar 2017/2018;
3) Acord Cadru de Colaborare privind efectuarea
stagiului de practica nr. 1550/05.12.2017, ASEDSA GROUP CREDIT ADVISOR SRL - 30 locuri de
practică pentru anul universitar 2017/2018;
4) Acord Cadru de Colaborare privind efectuarea
stagiului de practica nr. 1551/05.12.2017, ASEPROCTER & GAMBLE MARKETING ROMÂNIA SRL 10 locuri de practică pentru anul universitar
2017/2018;
5) Acord Cadru de Colaborare privind efectuarea
stagiului de practica nr. 1567/11.12.2017, ASE31 | P a g e

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

ENSIGHT FINANCE SRL - 2 locuri de practică
pentru anul universitar 2017/2018;
Acord de parteneriat nr. 1316/09.10.2017, ASE –
BANCA DE IMPORT EXPORT A ROMÂNIEI
EXIMBANK SA – 10 locuri de practica si 3 locuri de
internship pentru anul universitar 2017/2018;
Acord de parteneriat nr. 1152/03.08.2017, Acord
Cadru de Colaborare privind efectuarea stagiului
de practica nr. 1152/03.08.2017, ASE-Otto Broker
de Asigurare SRL - 6 locuri de practică pentru anul
universitar 2017/2018;
Acord de parteneriat nr. 330/26.06.2017, Acord
Cadru de Colaborare privind efectuarea stagiului
de practica nr. 215/11.04.2017, ASE- BCR
Asigurări de Viata Vienna Insurance Group SA 20 locuri de practică pentru anul universitar
2016/2017;
Acord de parteneriat nr. 268/11.05.2017, Acord
Cadru de Colaborare privind efectuarea stagiului
de practica nr. 267/11.05.2017 ASE-Coface
Romania Credit Management Services SRL - 6
locuri de practica pentru anul universitar
2016/2017;
Acord de parteneriat nr. 103/10.02.2017, Acord
Cadrul de Colaborare privind efectuarea stagiului
de practica nr. 103/13.02.2017, ASE – UNICREDIT
BANK SA – 70 locuri de practica pentru anul
universitar 2016/2017;
Acord de parteneriat nr. 31/19.01.2017, Acord
Cadrul de Colaborare privind efectuarea stagiului
de practica nr. 32/19.01.2017, ASE - GENERALI
ROMÂNIA ASIGURAREA REASIGURARE SA – 5
locuri de practica pentru anul universitar
2016/2017;
Acord de parteneriat nr. 25/13.01.2017, Acord
Cadrul de Colaborare privind efectuarea stagiului
de practica nr. 23/13.01.2017, ASE - TIMAC AGRO
ROMÂNIA SRL – 3 locuri de practica pentru anul
universitar 2016/2017;
Acord de parteneriat nr. 13/11.01.2017, ASE32 | P a g e

PIRAEUS BANK SA – 10 locuri de practica pentru
anul universitar 2016/2017.
6.

6.1.

6.2.

Consiliere şi orientare în carieră
Număr de specialiști
care participă la
consilierea și
15
orientarea în carieră
a studenților și
elevilor

Activităţi de
consiliere

750

Participarea
specialiştilor la
ianuarie –
procesul de
decembrie
consiliere şi
2017
orientare în carieră

Director Centrul de
Consiliere şi
NU ESTE CAZUL
Orientare în Carieră

Organizarea
activităţilor de
consiliere

Începând cu anul universitar 2017/2018, la nivelul FABBV
a fost inițiat un program de tutoriat pentru studentii din
anul I . ciclul de licenta. Astfel, fiecare serie de studenți
are repartizat un tutore – cadru didactic al unuia dintre
cele două departamente ale facultatii, ce are ca prinsipala
responsabilitate îmdrumarea studenților din anul I pentru
a facilita tranzitia de la viata de elev la cea de student.
Activitățile de tutoriat se desfășoara atît prin intermediul
întalnirilor de tip față în față, cât si prin intermediul postei
electorinice/retelelor de socializare ale facultatii.
In legatura cu activitatea de consiliere si orientarea in
cariera, studentii FABBV au participat in cadrul proiectului
Absolvenții Academiei de Studii Economice din București
și piața muncii”, Cod de înregistrare: CNFIS-FDI-2017Director Centrul de 0421, DMCI - 2319/14.06.2017, proiect finanțat de
Consiliere şi
Ministerul Educației Naționale prin Consiliul Național al
Orientare în Carieră Finanțării Învățământului Superior, în cadrul Fondului de
Dezvoltare Instituțională FDI 2017, domeniul 8 - Corelarea
ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii,
implementat de Academia de Studii Economice din
București prin Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră.
Proiectul a avut ca obiective, analiza inserției absolvenților
Academiei de Studii Economice din Bucuresti pe piața
muncii și a parcursului profesional al acestora, analiza și
corelarea planurilor de învățământ și a competențelor
obținute de absolvenții Academiei de Studii Economice
din Bucuresti cu cerințele mediului socio-economic/pieței
muncii si consolidarea parteneriatelor dintre Academia de
Studii Economice din Bucuresti și organizațiile economice
publice și private. Conform concluziilor studiului a rezultat
ca studentii/absolventii FABBV si ASE in general au

ianuarie –
decembrie
2017
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experiență legată de angajare. Aceasta începe încă din
ciclul de licență, când devin interesați de găsirea unui loc
de muncă. Din experințele studenților nostri, pe care le-au
prezentat in cadrul intalnirilor organizate prin proiect,
reiese că, la angajare, le sunt de folos, într-o măsură mai
mare, competențele transversale – de comunicare,
negociere, gândire critică, persuasiune, evaluare și
autoevaluare. Interviul de angajare nu reprezintă o probă
profesională, competențele profesionale fiind implicit
presupuse de studiile de specialitate. Pentru majoritatea
studenților, interviul de angajare reprezintă o probă de
demonstrare de atitudini, comportamente si capacități de
negociere, valorizare, evaluare și autoevaluare corectă.
Pentru studenții FABBV si ASE, locul de muncă se
definește atât prin cerințele profesionale față de angajat,
cât și prin aspectele materiale ale postului (recompensele
și beneficiile acordate pentru activitatea profesională
desfășurată). Ei se concentrează pe aspectele materiale
(salariul) și pe posibilitatea de promovare, suport,
motivaţie şi beneficii diverse. Sunt mai puțin interesați de
conținutul efectiv al muncii, nu se gândesc la ce și-ar dori
să lucreze, în termeni concreți și, sunt, într-o oarecare
măsură, lipsiți de realism în ceea ce privește viața
profesională. Acest fapt conduce la concluzia că studenții
au nevoie de consiliere și orientare în carieră dar și de
activități pentru dezvoltare personală pentru a avea o
viziune mai realistă despre profesii și organizații și a crește
gradul de inserție și satisfacție profesională.
În perioada 13-15 octombrie 2017, reprezentantul FABBV
in cadrul CCOC ASE a partiicpat , la Covasna, la Forumul
sectorial „Absolvenții Academiei de Studii Economice din
România și piața muncii”.
In ceea ce priveste activitatea de consiliere si informare a
studentilor FABBV, aceasta a presupus urmatoarele
aspecte in perioada ianuarie 2017 – decembrie 2017:
- Informarea si ghidarea studentilor din anul 1 in ceea ce
priveste comunitatea ASE si FABBV (programul de tutoriat
dedicat studentilor de anul 1)
- Informarea studentilor FABBV si discutii online prin
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intermediul social media privind bursele, locuri de cazare,
secretariat, organizarea orarului, promovarea materiilor,
etc
- Informarea si ghidarea studentilor din anul 2 licenta si
masterat FABBV in privinta activitatii de practica.
- Informarea studentilor din anul 3 FABBV in privinta
activitatilor de consultatii pentru realizarea lucrarilor de
licenta, proceduri, etc.
- Ajutor in realizarea de CV si scrisori de intentie pentru
studentii FABBV care au aplicat la job-uri la corporatie.
- Promovarea oportunitatilor de internship, job-uri si
practica oferite de partenerii facultatii. Promovarea se
realizeaza prin intermediul social media, dar si prin pagina
de web a facultatii www.fabbv.ase.ro
- Discutii cu studentii care doresc sa aplice la
oportunitatile oferite de facultate si suport pentru a
realiza cu succes pasii in privinta angajarii.
- Informarea studentilor FABBV in privinta CCOC.
- Promovarea pe social media a site-ului
www.consiliere.ase.ro in randul tututor studentilor
FABBV.
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IP6. Consolidarea și dezvoltarea relațiilor cu
mediul economico-social
IP6:

INDICATORI:
 1. Noi afilieri instituţionale
o Participări
la
evenimente
organizate
în
reţelelor/asociaţiilor profesionale şi a diverselor instituţii
o Evenimente organizate cu mediul de afaceri şi social
o Consilii Consultative ale facultăţilor

cadrul

 2. Interacţiunea cu mediul de afaceri şi social
o Parteneriate cu mediul de afaceri şi social
o Evenimente organizate cu mediul de afaceri şi social
o Întâlniri ale Consiliului Consultativ al A.S.E.

Tab 6

1.

1.1.

1.2.

Noi afilieri instituţionale
Participări la
evenimente
organizate în cadrul 5
reţelelor/asociaţiilor evenimente
profesionale şi a
diverselor instituţii
Afilieri la noi
reţele/asociaţii
2 afilieri
profesionale

Participări la
ianuarie –
evenimenteorganizateîncadrulreţelelor/as decembrie
ociaţiilorprofesionaleşi a diverselorinstituţii 2017
ianuarie –
Afilieri la noi reţele/asociaţii profesionale decembrie
2017

Actualizarea, respectiv înfiintarea de
ConsiliilorConsultative la nivelul
facultăţilor

1.3.

Consilii Consultative
12
ale facultăţilor

2.

Interacţiunea cu mediul de afaceri şi social

ianuarie –
decembrie
2017

Prof. dr.
Dorel
Paraschiv,
Decanii,
Prodecani.
Prof. dr.
Dorel
Paraschiv
Prof. dr.
Dorel
Paraschiv,
Decanii,
Prodecani
responsabili
cu relatia cu
mediul
economic si
social.

38 participări la evenimente (Anexa 2)

Consiliul consultativ al FABBV a fost
constituit şi şi-a început activitatea.
Componenţa CC FABBV:
Ileana Botez (BVB),
Florin Dănescu (ARB),
Claudiu Ghiurluc (Deloitte)
Adrian Marin (Generali Romania),
Tudor Mihailescu (P&G).

8 ACORDURI DE PARTENERIAT

2.1.

Parteneriate cu
mediul de afaceri şi
social

Încheierea de noi parteneriate cu mediul
22
de afaceri și social dezvoltate la nivelul
parteneriate
facultăţii

ianuarie –
decembrie
2017

Prof. dr.
Dorel
Paraschiv,
Decani,
Prodecani
responsabili
cu relatia cu
mediul
economic si
Social,
Director
Directie
Relatii cu
mediul
economicosocial.

În perioada ianuarie – decembrie 2017,
FABBV a încheiat următoarele parteneriate
pentru practică și internship:
1) Acord de parteneriat nr.
1594/21.12.2017, ASE-LOXON
SOLUTIONS SRL;
2) Acord de parteneriat nr.
1316/09.10.2017, ASE – BANCA DE
IMPORT EXPORT A ROMÂNIEI
EXIMBANK SA;
3) Acord de parteneriat nr.
1152/03.08.2017, ASE-Otto Broker
de Asigurare SRL;
4) Acord de parteneriat nr.
330/26.06.2017, ASE- BCR Asigurări
de Viata Vienna Insurance Group SA;

2.2.

Evenimente
Organizarea unor evenimente care să
22
organizate cu mediul
contribuie la o creșterea angajabilității
evenimente
de afaceri şi social
studenților

ianuarie –
decembrie
2017

Prof. dr.
Dorel
Paraschiv,
Decanii,
Prodecani,
Director
Directie
Relatii cu
mediul
economicosocial.

5) Acord de parteneriat nr.
268/11.05.2017, ASE-Coface
Romania Credit Management
Services SRL;
6) Acord de parteneriat nr.
103/10.02.2017, ASE – UNICREDIT
BANK SA;
7) Acord de parteneriat nr.
31/19.01.2017, ASE - GENERALI
ROMÂNIA ASIGURAREA
REASIGURARE SA;
8) Acord de parteneriat nr.
25/13.01.2017, ASE - TIMAC AGRO
ROMÂNIA SRL;
9) Acord de parteneriat nr.
13/11.01.2017, ASE- PIRAEUS BANK
SA.
18 EVENIMENTE
În perioada ianuarie-decembrie 2017, FABBV
a organizat următoarele evenimente, in
parteneriat cu mediul de afaceri:
1) noiembrie – decembrie 2017 - Loxon
Solutions în parteneriat cu Facultatea de
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
(FABBV) din cadrul ASE București au
organizat prima ediție a “OFSAA for
Beginners”, o competiției de simulare a
activității unei bănci virtuale;
2) 11 decembrie 2017- Guest Speaker
Master Fiscalitate, ora 18:00, sala 3M1, in
cadrul cursului de Dubla impunere juridica
internationala, o echipa de specialisti din
cadrul EY Romania (Gabriel Sincu- Tax
Associate Partener si Alexandru Mandru Senoir Tax Consultant) a sustinut o
prelegere cu tema: Dubla impunere juridica
internationala,
3) 8 decembrie 2017 - Guest Speaker intre orele 15:00 - 18:00, la sala 3209, Prof.
Alexandru Minea, de la Universite
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d'Auvergne, Franta, a sustinut o serie de
prelegeri
in
cadrul
disciplinei
Macroeconomie monetara, de la programul
de masterat Cercetari avansate în finante
(CEFIN),
4) 7 decembrie 2017 - Guest Speaker 16:30 - 21:00, la sala 3209 Prof. Alexandru
Minea, de la Universite d'Auvergne, Franta,
a sustinut o serie de prelegeri in cadrul
disciplinei Macroeconomie monetara, de la
programul de masterat Cercetari avansate în
finante (CEFIN),
5) 5 decembrie 2017 - Guest Speaker Master Fiscalitate, ora 18:00, sala 3M5 - in
cadrul cursului de Impozitarea profiturilor
companiilor, o echipa de specialisti din
cadrul EY Romania a sustinut o prelegere cu
tema: Base Erosion and Profit Shifting
(BEPS),
6) 15 noiembrie 2017, Guest Speaker masterat BANCAS, 19.30-21.00, sala 3M5- Dl
Calin RANGU, Director în cadrul Autoritatii
de Supraveghere Financiara a sustinut
prelegerea cu titlul Managementul riscurilor
operationale si IT, in cadrul disciplinei
Asigurari financiare,
7) 10 noiembrie 2017, Guest Speaker masterat Fiscalitate, ora 18, sala 3M5 - Dl
Iulian Ardelean - Director general adjunct
Informatii fiscale in ANAF - invitat la
disciplina Sistem fiscal,
8) 1 noiembrie 2017, Guest Speaker Master Managementul sistemelor bancare,
sala 3M5, ora 18:00 - dna Narcisa-Ionela
Stanculescu, reprezentant al KPMG, a
sustinut o prelegere cu tema Auditul
financiar in cadrul cursului Audit bancar.
9) 16 mai 2017, Guest speaker la
Programul de masterat Managementul
Sistemelor Bancare - MsBank , Invitat:
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Cosmin Paunescu- șef serviciu la A.S.F.,
Tema : "Fonduri alternative de investiții"
10) 10 mai 2017, Guest speaker la
Programul de masterat Fiscalitate , Invitat:
domnul Claudiu Ionita Deputy Manager Tax BDO TAX , Tema: "Implicaţii internaţionale în
domeniul contribuţiilor sociale obligatorii;
11) 8 mai 2017, Guest speaker la
Programul de masterat Managementul
Sistemelor Bancare - MsBank , Invitat:
Cosmin Paunescu- șef serviciu la A.S.F.,
Tema: "Fonduri deschise de investiții”;
12) 28 aprilie 2017, Sesiunea Stiintifica
Studenteasca a Studentilor FABBV - "ABC-ul
Lumii Financiare";
13) 28
martie
2017,
SEMINAR
"TRANZACTIONAREA
INSTRUMENTELOR
FINANCIARE SI RELATIA 'intermediar-client',
Nicu Grigoraş, Director Tranzacţionare şi
Front Office, Analist Investment Banking,
Intercapital Invest;
14) 22 martie 2017, SEMINAR „DE CE
EŞUEAZĂ COMPANIILE? - cea mai des
întâlnită greșeală a firmelor românești care
au intrat în insolvență”, invitat Iancu Guda,
CFA, EMBA, SERVICES DIRECTOR, COFACE
ROMANIA, AAFBR PRESIDENT
15) 21 martie 2017, EVENIMENTUL
"FORENSIC & SPĂLARE DE BANI", Invitati Paula Lavric, Bogdan Martimof, Ana Maria
Codescu;
16) 16 martie 2017, Seminar ””Fluent in
Finante”, organizat in parteneriat cu BVB;
17) 13 martie 2017, Cea de-a IV-a editie
a Forumului pentru Dezvoltare Durabila si
Antreprenoriat (FSDE), Finance DAY,;
18) 6-9 martie 2017, GANDIREA
STRATEGICA A CARIEREI DE FINANTIST,
Etapa a 2-a: CE ASTEPTARI AU
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ANGAJATORII?, invitati: Adela Jansen Director Executiv Resurse Umane, BRD Groupe Société Générale, Nevenca Doca Director Executiv Resurse Umane, Banca
Transilvania,
Liliana
Urziceanu
Presedintele Comisiei de Resurse Umane
ARB, Director Resurse Umane, Banca
Romaneasca, Ileana Botez Head of
Listing/Fluent in Finance & Corporate
Governance projects coordinator Bucharest
Stock Exchange, Dan Rusu - CMT Head of
Research
Banca Transilvania, Tudor
Mihailescu - South East Europe operations –
Finance Manager Procter & Gamble,
Alexandra Minescu - Tax Senior Consultant
Deloitte România, Elena Geageac - Tax
Director Deloitte România, Gabriel Stanigut Tax Senior Consultant Deloitte România,
Rodica Stefu - Director Resurse Umane,
Generali România, Alina Cernescu Recruiter – UNIQA Asigurări S.A.;
19) 10 ianuarie 2017, in cadrul cursului
de la disciplina Institutii de Credit (Sala 3M4,
ora 7:30), doamna Alina Zaharia economist, Banca Nationala a Romaniei si
domnul Vladimir Saramet -masterand, MsC
in Quantitative Finance, Univ. of Zurich (fost
trezorier Citibank Romania) au sustinut o
prelegere cu tema "Banca centrala si
sistemul bancar - de la teorie la practica".
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IP8. Îmbunătățirea imaginii şi vizibilității
universităţii
IP8:

INDICATORI:
 1. Comunicare şi P.R.
o Creşterea gradului de utilizare a ResearchGate, Linkedin etc.

 2. Promovareaprogramelor de studii
o Campanii Caravana A.S.E.

 3. Promovare prin eveniment
o Acţiuni culturale la care A.S.E. este co-organizator
o Expoziţii, mese rotunde pe teme culturale organizate de către
A.S.E.

Tab 7

1. Comunicare şi PR
1.1. Buletin de
1 buletin pe Publicarea lunară a Buletinului Perman Rector, Prof.
informare
lună
informativ
ent dr. Florina
Mohanu
1.2. Creştereagradului 10 noi înscriși -Creare de conturi noi de
ianuarie Prof.dr.
La nivelul FABBV se folosesc urmatoarele retele de
de utilizare a
în rețelele
utilizatori
–
Smeureanu Ion socializare/profesionale pentru promovarea facultatii, astfel :
rețelelor de
profesionale -Interogări / notificări
decemb Decanii
socializareșiprofe /socializare schimburi periodice de
rie 2017 Prodecanii
Statistici generale:
sionale
informații
31
1 ianuarie
(ResearchGate,
Denumire
decembri Diferenta
2017
Linkedin etc.)
e 2017
Student FABBV
+551
3224
3775
– grup
membri
membri
membri
Facebook
(anul 1)
Alumni FABBV
1198
1342
+144
– grup
membri
membri
membri
Facebook
Viitor Finantist
607
673
+ 67
– grup
membri
membri
membri
Facebook
Pagina oficiala
3191 likea FABBV
3639 like- +448 likeuri
(romana) uri
uri
Facebook
Pagina oficiala
a FABBV
315 like –
389 like+75 like-uri
(engleza) uri
uri
Facebook
200
312
+ 115
Linkedin
contacte
contacte
contacte
Perioada 1 ianuarie 2017 pana la 31 decembrie 2017:
Pagina oficiala a FABBV (romana)
Avem in aceasta perioada peste 450 de postari realizate de
facultate (postari ce inseamna informari din partea
conducerii FABBV, ASE, oportunitati de conferinte, joburi,
targuri, informari privind orice.)
La fiecare postare avem reach - uri maxime (cate persoane
au primit informarea).

Avem peste 8500 de persoane care au dat check-in la
facultate.
Pagina oficiala a FABBV (engleza). Totul pe pagina este in
limba engleza. Avem in aceasta perioada peste 150 de
postari realizate de facultate (postari ce inseamna informari
din partea conducerii FABBV, ASE, oportunitati de conferinte,
joburi, targuri, informari privind orice.)
De asemenea, la nivelul facultății am creat si Tweeter, si il
vom dezvolta continuu.
2. Promovarea programelor de studii
2.1. Campanii
1
Organizarea Caravanei ASE
Caravana A.S.E.

2.2. Parteneriate cu
liceele

25

2.3. Acţiuni de tip
schimb de
experienţă cu
cadrele didactice
din licee
3. Acțiuni de tip Ziua
Porților Deschise
Promovare prin
eveniment

5

noiembr Prof. dr. Dorel FABBV a participat la Caravana ASE pentru toate deplasările
ie – Paraschiv, prof.
decemb dr. Florina
rie 2017 Mohanu
Încheierea de parteneriate cu ianuarie Prof. dr. Dorel NU ESTE CAZUL
liceele
–
Paraschiv, prof.
decemb dr. Florina
rie 2017 Mohanu
Organizarea acţiunilor de
ianuarie Prof. dr. Dorel
schimb de experienţă cu
–
Paraschiv, prof.
cadrele didactice din licee
decemb dr. Florina
rie 2017 Mohanu
FABBV a participat la saptamana porţilor deschise în ASE
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