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Comunitatea FABBV

CONDUCEREA
FACULTĂȚII

Conf.univ.dr. Ionela COSTICA
DECAN
Telefon: 021 3191900 int.564
Email: ionela.costica@fin.ase.ro
https://fabbv.ase.ro/contact-decanat/
Sala: 3104

Conf.univ.dr. Iustina Alina BOITAN
Prodecan responsabil cu activitatea didactică
Telefon: 021 3191900 int.564
Email: iustina.boitan@fin.ase.ro
https://fabbv.ase.ro/contact-decanat/
Sala: 3104

Prof.univ.dr. Emilia Mioara CÂMPEANU
Prodecan responsabil cu cercetare științifică și relații internaționale
Telefon: 021 3191900 int.563
Email: emilia.campeanu@fin.ase.ro
https://fabbv.ase.ro/contact-decanat/
Sala: 3102 B

Conf.univ.dr. Georgiana Camelia GEORGESCU (CRETAN)
Prodecan responsabil cu mediul economico-social și viața studențească
Telefon: 021 3191900 int.563
Email: georgiana.cretan@fin.ase.ro
https://fabbv.ase.ro/contact-decanat/
Sala: 3102 B
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DEPARTAMENTUL DE
FINANȚE

Departamentul Finanțe are ca principal scop asigurarea pregătirii academice
pentru viitorii specialiști în domeniul finanțelor. Principalele domenii abordate
sunt cele ale finanțelor corporative, finanțelor publice, asigurărilor și piețelor
financiare. Membrii Departamentului de Finanțe desfășoară pe lângă activități
didactice și activități de cercetare științifică și de consultanță pentru
întreprinderile din economia reală, mizându-se în permanență pe relația de
parteneriat între studenți și cadrele didactice.
Incă din anul 1913, nivelul academic ridicat al disciplinelor predate este asigurat
prin intermediul cadrelor didactice proprii care beneficiază de o bogată
experiență teoretică și practică în domeniul financiar, dovedită prin numeroasele
publicații, precum și prin contractele de cercetare derulate. Având ca preocupare
permanentă formarea de specialiști valoroși, cadrele didactice, membri ai
Departamentului de Finanțe, pun la dispoziția studenților materiale didactice
moderne, precum și materiale de specialitate sub forma tratatelor și manualelor,
a articolelor științifice, precum și a notelor de curs și de seminar.
Având ca scop și contribuția la fundamentarea și aplicarea unor politici
economice, cadrele didactice participă în diferite colective de cercetare, precum
și direct în economia reală, în calitate de specialiști.

Conf.univ.dr. Lucian ȚÂȚU
Director Departament Finanțe
Email: lucian.tatu@fin.ase.ro
Sala: 3107
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DEPARTAMENTUL DE
MODEDĂ ȘI BĂNCI

Departamentul Monedă și Bănci desfășoară activitate didactică și de cercetare în
domeniul monetar (având în vedere problematica deosebit de amplă a activității
bancare, atât în planul operațiunilor propriu-zise, dar si al gestionării riscurilor și
performanțelor bancare), valutar și al pieței de capital - domenii de mare interes și
atractivitate pentru studenții Academiei de Studii Economice din București.
Colectivul Departamentului Monedă și Bănci realizează, de asemenea, activități de
predare și seminarizare, disciplinele predate reprezentând elemente de bază în
pregatirea oricarui economist. Pot fi menționate preocupările constante ale
membrilor acestuia pentru elaborarea unor materiale didactice adecvate
procesului modern de învatamânt.
La nivelul departamentului, activitățile de cercetare științifică vizează noi abordări
teoretice ale domeniului financiar-monetar, abordări ce s-au concretizat în studii,
unele dintre acestea fiind incluse în programe de cercetare cu finanțare
internațională.

Prof.univ.dr. Bogdan Cristian NEGREA
Director Departament Monedă și Bănci
Email: bogdan.negrea@fin.ase.ro
Sala: 3209
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Comunitatea FABBV

SECRETARIATUL
FABBV
Secretariatul îți asigură, de fiecare dată, suportul pentru soluționarea unei importante
părți a problemelor administrative.
Secretariatul este în clădirea "Paul Bran", sala 3103, din str. Mihail Moxa, nr. 7, Sector 1,
Bucuresti.

Mai multe informații despre cereri, termene de depunere a acestora și alte
aspecte administative se găsesc pe pagina web a facultății (www.fabbv.ase.ro), dar
și
în
calendarul
studentului
(disponibil
la
adresa:
https://consilierstudenti.ase.ro/calendarul-studentului-2021-2022/), pe care te
rugăm să îl consulți permanent!
Orice solicitare o poți transmite electronic, la adresa de email a secretariatului:
secretariat@fin.ase.ro

Clădirea Paul Bran, sala 3103
Telefon: +4 021 3191900 int. 571; +4 0372715501
Email: secretariat@fin.ase.ro
Program Luni - Joi: 10:00 - 12:00
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Social media
Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori din cadrul
Academiei de Studii Economice din Bucureşti (ASE) este o instituție de
tradiţie preocupată de crearea de profesionişti în domeniul financiar care
să facă față tuturor provocărilor viitorului.
Te invităm să explorezi comunitatea noastră diversă, dinamică şi creativă
pentru că, alături de noi, vei deveni un leader în domeniul financiar

Facebook group: Student FABBV

@fabbv.ase
Merită, pentru că...
- ești în contact permanent cu mediul universitar;
- te informezi despre drepturile și obligațiile tale ca student;
- îți cunoști colegii de facultate și te împrietenești cu ei;
- adresezi întrebări studenților reprezentanți ai facultății tale.
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BILIOTECA ASE

STUDENT LA FABBV
1. Harta clădirilor
2. Oportunități de cazare
3. Graficul activităților Licență/Masterat
4. Reprezentarea studenților
5. Pagina personală
6. Cantine și Cabinete medicale
7. Burse studențești
8. Evenimente sportive și tabere studențești
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HARTA CLĂDIRILOR

8

Cum gășești clădirea în care ai cursuri și seminarii?

Clădirea Ion Angelescu sau ”Bastiliei”
Aici găsești: 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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HARTA CLĂDIRILOR

1
2

Clădirea Mihai Eminescu sau ”Comerț”
Bulevardul Dacia, nr. 41

Clădirea Virgil Madgearu sau ”Cibernetică”
Calea Dorobanți, nr. 15-17

3

Clădirea Paul Bran sau ”Moxa”
Str. Mihail Moxa, nr. 5-7
Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (FABBV)
Aici vei găsi Cantina Moxa.

4

Clădirea Victor Slăvescu
Calea Griviței, nr. 2-2A

5

Clădirea Stanislav Cihoschi
Str. Stanislav Cihoschi, nr. 5

6

Sala de sport
Str. Stanislav Cihoschi, nr. 5

7

Clădirea Occidentului
Str. Occidentului, nr. 7

8

Clădirea Ionescu Dumitru
Str. Tache Ionescu, nr. 11

Student la FABBV

OPORTUNITĂȚI DE
CAZARE
Moxa D (mixt)

STR. MIHAIL MOXA, NR. 11
4 PERSOANE/CAMERĂ
FACILITĂȚI: CABINET MEDICAL, STOMATOLOGIC, 2 SĂLI DE
LECTURĂ, 2 OFICII
CANTINA MOXA
CUM AJUNG? - 12 MINUTE DE MERS PE JOS DIN PIAȚA ROMANĂ

Belvedere (A1,A2, A3, A4, A6, A7, A8 - mixte)

STR. CHIBZUINȚEI, NR. 2
4 PERSOANE/CAMERĂ
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)

BD. LACUL TEI, NR. 116
5 PERSOANE/CAMERĂ
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, C2)

STR. MĂRĂȘTI, NR. 59
4 PERSOANE/CAMERĂ
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

Vitan (mixt)

STR. ENERGETICIENILOR, NR. 9-11
3 PERSOANE/CAMERĂ
FACILITĂȚI: SALĂ DE LECTURĂ, OFICIU
CUM AJUNG? - METROU (Stația Piața Unirii) + RATB 123, 124
(Stația Complex Comercial Vitan) + 15 MINUTE DE MERS PE JOS

Occidentului (mixt)

STR. OCCIDENTULUI, NR. 7
2 PERSOANE/CAMERĂ + CAMERE DE O PERSOANĂ
FACILITĂȚI: SĂLI DE LECTURĂ, OFICII, RESTAURANT
CUM AJUNG? 16 MINUTE DE MERS PE JOS DIN PIAȚA ROMANĂ
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GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR
LICENȚĂ 2021-2022

Organizarea anului universitar
Semestrul 1

Semestrul 2

14 saptămâni de
activități didactice

14 saptămâni de
activități didactice

Sesiune de examene
3 saptămâni

Sesiune de examene
3 saptămâni
Sesiunea de reprogramare

Promovarea în anul II se realizează în condițiile în care ai acumulat 30 puncte de
credit.
Promovarea în anul III se realizează în condițiile în care ai acumulat 75 puncte de
credit.
Punctele de credit (ECTS) asociate fiecărei discipline de studiu reflectă
volumul de muncă, exprimat în ore, necesar studentului pentru a-şi însuşi
disciplina, cuprinzând atât activităţile desfăşurate în mod organizat (cursuri,
seminarii, lucrări practice de laborator, proiecte, stagii practice, participarea la
procesul de evaluare a cunoştinţelor dobândite), cât şi individual, pentru
asimilarea cunoştinţelor predate, efectuarea temelor, elaborarea referatelor,
proiectelor etc.
1 ECTS = 25-30 ore. Daca la Matematici aplicate în finanțe ai 7 ECTS, atunci,
pentru a promova această disciplina, ar trebui sa ii aloci intre 175 și 210 ore.

0

Mai multe detalii despre planul de învățământ:
https://planinvatamant.ase.ro/SelectiePlan1.aspx?pp=21
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ORAR ȘI DISCIPLINE
Despre orar: Ca student, ai activități de CURS (la care participă toate
grule aferente seriei din care faci parte) și activități de SEMINAR (se
desfășora doar cu grapa ta).
Orarul il vei putea consulta de pe pagina ta personală
(webstudent.ase.ro), dar și pe pagina facultatii.
Important de stiut!
- participarea la activitatea de seminar este ogligatorie, rezultatul
evaluării contribuind în proporție de 30-50% la stabilirea notei finale.
Ca student ai oportunitatea să studiezi 3 categorii de cursuri: obligatorii,
opționale, facultative.
Disciplinele obligatorii: fac parte din pregătirea ta de bază și trebuie
parcurse obligatoriu;
Discipline opționale: facultatea, prin planul de învățământ, îți pune la
dispoziție o paletă de discipline din care poți alege pe cele pe care le
consideri importante pentru tine, pentru parcursul tău profesional.
Parcurgerea unui număr de discipline opționale e obligatorie. Odată
alese, disciplinele opționale devin obligatorii.
Disciplinele facultative: sunt discipline pentru care tu poti opta, dar
nu este obligatoriu să le alegi. Disciplinele facultative oferite de FABBV
îți vor permite să îți desvolți competențele de comunicare în limba
germană..

0
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REPREZENTAREA
STUDENȚILOR
Reprezentantul studenților este vocea ta în relația cu secretariatul,
conducerea facultății și a universității. Acesta este cel care se implică în
diferite activități printre care: programarea examenelor, informarea
colegilor despre evenimentele organizate in facultate, reprezentarea la
nivelul consiliului FABBV și multe altele.

Ce este Senatul Studenților?
Senatul Studenților este singura structură de reprezentare a studenților de
la nivelul universității. Aceasta este parte a Uniunii Studenților Academiei de
Studii Economice din București (USASE) alături de toți ceilalți reprezentanți
ai studenților de la nivelul seriilor din fiecare facultate și studenților
voluntari.
Pentru a fi la curent cu toate noutățile cu privire la regulamente, calendar,
evenimente și pentru a găsi soluția pentru diversele probleme pe care le
întâmpini, studenții din Senat sunt primii la care ar trebui sa apelezi.
Ghidul Studentului ASE
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PAGINA PERSONALĂ
Ca student al ASE, ai acces la pagina personală care include datele tale
personale, programele de studii și carnetul electronic.
Totodată ai acces la platforma numită Online ASE unde vei găsi toate
disciplinele pe care le studiezi, precum și materilalele încărcate de
cadrele didactice. Tot prin intermediul ei poți susține teste sau chiar
examene.
Pagina personală permite vizualizarea orarului, datelor examenelor,
notelor obținute, taxelor. Aceasta poate fi blocată dacă nu plătești la timp
regia de cămin, în cazul în care stai într-unul din campusurile universității.
Pentru deblocare, achită taxele restante și mergi cu chitanța la Direcția
Socială.
Pagina personală: webstudent.ase.ro
Online ASE: online.ase.ro

SERVICIUL REȚELE
Sala 2000A
(Clădirea Virgil Madgearu)
0372 715 513
Site: net.ase.ro
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CANTINE ȘI
CABINETE MEDICALE
CANTINA MOXA
Cantina Moxa are prețuri speciale pentru
studenți. 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
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 stomatologic: Luni - Vineri: 10:00 - 20:00
Cabinetul de medicină generală: Luni - Vineri: 08:00 - 19:00
Cabinetul de medicină generală te așteaptă la parterul căminului Moxa D pentru
consultații, tratamente, eliberare de documente medicale sau asistență pentru
competiții sportive.
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.
Ghidul Studentului ASE
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BURSE
STUDENȚEȘTI
Dacă ești printre cei mai buni studenți din FABBV atunci vei fi răsplătit
pentru efortul tău sprintr-o bursă oferită de Academina de Studii
Economice din București.
Atenție! Toate tipurile de burse se acordă doar studenților integraliști,
finanțați de la buget!
În FABBV poți obține una din următoarele burse:
Bursele de Merit
Bursele de Performanță pentru rezultate deosebite la învățătură
Bursele de Performanță
Burse de Performanță pentru implicarea în activități extracurriculare în
cadrul ASE București
Bursele de Excelență
Bursele Sociale
Bursele Sociale Ocazionale

BIROUL BURSE ȘI ALTE
DREPTURI FINANCIARE
ALE STUDENȚILOR
021.319.19.00;
021.319.19.01 int. 179
Sala 0438
(Clădirea Ion N.
Angelescu, etajul 4)

0
Metodologia de acordare a Burselor poate fi consultată la adresa
https://consilierstudenti.ase.ro/metodologie-burse-2021-2022/
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STUDII ERASMUS+

Studentii înmatriculati la programele de studii ale FABBV au posibilitatea de
a aplica pentru un grant ERASMUS+, în vederea obtinerii de finantare
pentru efectuarea unui stagiu de studii în cadrul unei universitati straine
partenere.
Ce beneficii îți oferă stagiile de studii ERASMUS+ ?
oportunitatea de a studia timp de un semestru sau un an universitar în
cadrul unei universități-gazdă prestigioase;
expunerea la o mare diversitate de metode de predare – învatare;
îmbunătățirea abilităților lingvistice de înțelegere și comunicare în limba
straină;
interacțiune activă cu comunitatea studenților străini ce studiază în
cadrul universității –gazdă;
premise pentru punerea bazelor unei cariere atractive în domeniul de
specializare al programului de studii;
creșterea gradului de angajare al studenților, după absolvire;
dezvoltarea personală, prin îmbunătățirea abilităților de comunicare, a
încrederii în sine, adaptabilității, dar și a responsabilității și
independenței;
lărgirea orizontului cultural, prin vizitarea de locații diverse și
interesante;
prieteni noi și o experiență complexă, de neuitat.

0
More info:
https://fabbv.ase.ro/studii-erasmus/
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EVENIMENTE
STUDENȚEȘTI
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 și creative
pentru toți participanții.

„MORE WAYS THAN
EVER TO SPEND YOUR
SUMMER!”

Liga Economistului
Liga economistului este un proiect al Uniunii Studenților Academiei de
Studii Economice din București ce încurajează dezvoltarea unei pasiuni
pentru activitățile extracurriculare oferă studenților săi posibilitatea de a se
cunoaște mai bine cu profesorii, dar și vedete din lumea fotbalului. Echipa
FABBV a participat la toate sezoanele competiției, fiind în ultimii 2 ani
finalista Cupei Economistului.
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PALATUL ASE

ACTIVITĂȚI STUDENȚEȘTI
1. Sesiunea de comunicări științifice
2. Biblioteca ASE
3. Pregătire psihopedagogică
4. Consiliere și Orientare în Carieră
5. Oportunități de angajare
6. Societatea Antreprenorială Studențească (SAS)
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SESIUNEA DE
COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

De ce să particip?

Sesiunea ştiinţifică a studenţilor FABBV asigură:
evaluarea competentelor participanților din perspectivele cercetării
fundamentale, aplicative sau interdisciplinare;
dobândirea de competențe transversale prin abilitatea de comunicare și
dialog, precum și prin dezvoltarea spiritului de competitie și fair-play;
familiarizarea cu elaborarea unei lucrări știintifice de nivel academic,
precum și cu prezentarea liberă a rezultatelor cercetării;
colaborarea cu cadre didactice și reprezentanți ai mediului de afaceri în
vederea documentarii, culegerii și prelucrării datelor;
extinderea activităților extracurriculare, muncă în echipă;
un mediu dinamic în care are loc confruntarea între ideile expuse și
dezvoltarea argumentelor în conditiile unui arbitraj stiintific asigurat de
cadre didactice si reprezentanți ai mediului de afaceri;
prioritate la alegerea coordonatorului lucrării de diplomă pentru
studenții îndrumați de acesta la sesiunea științifică;
implicarea în activități extracurriculare reprezintă un atu pentru burse și
tabere;
implicarea în viata științifică dovedită prin diploma de participare;
premierea celor mai bune lucrări științifice;
publicarea tuturor lucrărilor acceptate și prezentate la sesiunea știintifică
în Colecția de working papers ABC-ul LUMII FINANCIARE
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BIBLIOTECA ASE
Biblioteca, cu un număr total de 725 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.

Baze de date
Biblioteca ASE oferă acces la baze de date științifice cu reviste format full-text sau
abstract, colecții de carte electronică, precum și acces la platforme de date
statistice: Jstor Business Collection I & II (publicații periodice), ProQuest Ebrary
(ebooks), ScienceDirect (ebooks), Emerald (ebooks), SpringerLink (ebooks),
Thomson Reuters Eikon și Bloomberg (date statistice).
În cadrul proiectului Anelis Plus 2020 utilizatorii bibliotecii vor beneficia de acces
la următoarele baze de date: ScienceDirect Freedom Collection, ProQuest
Central, Emerald, Thomson ISI, Scopus.
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PREGĂTIRE
PSIHOPEDAGOGICĂ

Vrei să devii profesor?

Academia de Studii Economice 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.
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.
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.

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

Mai multe detalii poți găsi pe site-ul: www.dppd.ase.ro.
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CENTRUL DE CONSILIERE
ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

CONSILIERE ȘI
ORIENTARE ÎN
CARIERĂ

Poți beneficia de servicii de consiliere și orientare în carieră prin centrul de
Consiliere și Orientare în Carieră din Academia de Studii Economice din
București care oferă studenților servicii de:
consiliere psihopedagogică (consiliere educațională şi vocațională,
evaluare psihologică, consiliere în carieră);
informare și consiliere asupra rutelor educaționale şi ocupaționale din
cadrul ASE, pentru studiile universitare de licență, masterat, doctorat,
programe postuniversitare, postdoctorale, mobilități etc. ;
organizare de manifestări de carieră specifice, precum: sesiuni de
prezentare de tip „zilele porților deschise“, târguri educaționale, vizite
tematice etc.;
organizare de sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare (CV,
scrisoare de intenție), simularea interviului de angajare;
organizare de prezentări de companii;
organizare de întâlniri cu specialişti de referință ai domeniului din țară şi
străinătate;
organizare de sesiuni pentru dezvoltarea competențelor transversale
(consiliere de grup), etc

CENTRUL DE CONSILIERE
ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ
- CCOC
Sălile 3003, 3004, 3605
Telefon: +40213191900,
interior 561
E-mail: consiliere@ase.ro
Site: consiliere.ase.ro
Facebook: CCOC-ASE
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OPORTUNITĂȚI DE
ANGAJARE
Cauți un job pe în domeniul financiar?
Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și
Burse de valori sprijină studenții săi în a
se angaja în domeniul lor de pregătire.
Poți consulta site-ul facultății și vei găsi
numeroase oferte de job-uri sau
internshipuri de la partenerii FABBV.
Poți aplica oricând pentru un loc de
practică unde vei căpăta experiența
necesară pentru cariera ta viitoare.
Mai
multe
detalii
găsești
http://fabbv.ase.ro/practica

aici:

Târgul de job-uri ASE Job & Internship Fair
Academia de Studii Economice 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.
Centrului de Carieră ASE
Aici vei găsi o multitudine de oportunități de angajare în diverse domenii.
www.centruldecariera.ase.ro
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SOCIETATEA
ANTREPRENORIALĂ
STUDENȚEASCĂ
CREZI CĂ ȚI SE POTRIVEȘTE ANTREPRENORIATUL?

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.

Ghidul Studentului ASE
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VOLUNTARIAT
Una dintre 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.

Ghidul Studentului ASE
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COVID-19
SISTEM HIBRID

Organizarea și desfășurarea activităților didactice în semestrul I al anului
universitar 2021-2022, se va realiza în SISTEM MIXT, după cum urmează:
CURSURILE de la programele de studii universitare de licență, masterat,
nivelul I și II DPPD și studii postuniversitare, în sistem ONLINE;
SEMINARIILE (lucrări aplicative, proiecte, laboratoare) de la programele
de studii universitare de licență, masterat, nivelul I și II DPPD și studii
postuniversitare, CU PREZENTA ÎN CAMPUS.
Activitatea programelor de doctorat se va desfașura EXCLUSIV CU PREZENȚA
ÎN CAMPUS.
Activitatea programelor de studii licență ID și IFR se va desfășura EXCLUSIV
ONLINE.

Ghidul Studentului ASE
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Academia de Studii Economice din București
Facultătea de Finanțe, Asigurări,
Bănci și Burse de Valori

Spor și baftă!
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