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În conformitate cu reglementările în vigoare privind
organizarea şi funcţionarea învăţământului superior din România, cu
directivele U.E cu privire la reforma învăţământului superior şi a
sistemului de cercetare şi cu tendinţele actuale de dezvoltare şi
modernizare a sistemului educaţional la nivel mondial, având în
vedere Carta Universitară, Strategia Instituţională și Programul
Managerial al Rectorului Academiei de Studii Economice din
Bucureşti propun următorul program managerial.
Argument pentru candidatură:
Dinamica profesională și activitatea stiințifică;
Experiență în managementul universitar;
Calitatea relațiilor interpersonale și de grup;
Deschidere față de dialog, empatie;
Experiență în managementul proiectelor.
Principii:
- Asigurarea unui climat de încredere reciprocă, respect şi onestitate
între membrii comunității facultății noastre;
- Asigurarea unei interacțiuni deschise și sincere, astfel încât deciziile
manageriale să poată fi luate într-un cadrul de transparență, în urma
unor dezbateri de fond reale;
- Asigurarea unui mediu de lucru care să stimuleze dezvoltarea
personală şi profesională a membrilor comunităţii noastre (studenți,
cadre didactice, cercetători dar și personal administrativ);
- Asigurarea unui sistem educațional flexibil și dinamic, centrat pe
student;
- Transparență: informațiile, elaborarea deciziilor şi deciziile
propriu-zise vor fi accesibile tuturor membrilor comunității noastre;
- Deschiderea spre parteneriate, naționale și internaționale, va fi
consecvent promovată, stimulată și susținută.
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I. P r e m i s e
Situația actuală a Facultății de Relații Economice
Internaționale, alături de celelalte facultăți ale Academiei de Studii
Economice din București, este următoarea:
o este acreditată instituțional de către ARACIS demonstrând
că este axată cu precădere pe valoare și performanţă;
o se regăsește, prin cele două domenii de studii universitare
(economie și afaceri internaţionale) în prima categorie la
nivel național (cercetare avansată și educație);
o promovează valorile care au caracterizat această facultate
de la înființare și până în prezent: profesionalism, implicare,
cultură, internaționalitate.
II. M a n a g e m e n t u l p r o c e s u l u i d e î n v ă ţ a r e
Facultatea de Relații Economice Internaționale trebuie să devină
treptat un centru de referință pentru învățământul economic
european. Acțiunile principale privind îmbunătăţirea calităţii
procesului educațional şi orientarea către cerinţele pieţei muncii, le
considerăm a fi:
 promovarea unui învăţământ competitiv, creativ și aplicativ,
orientat către formarea de aptitudini şi competenţe cerute pe
piaţa forţei de muncă (bazat pe studii de caz, vizite de studiu,
creativitate şi motivare);
 corecta redimensionare a curriculum-ului prin actualizarea
periodică a planurilor de învăţământ ținând cont de
recomandările Consiliului Consultativ al facultății (format din
reprezentanți ai mediului de afaceri, conducători de instituții și
organizații etc. îndeosebi absolvenți ai facultății noastre),
pentru creşterea angajabilităţii studenţilor după finalizarea
studiilor universitare sau în timpul acestora;
 coordonarea revizuirii și compatibilizării fișelor de disciplină
ale disciplinelor predate în cadrul facultății, la toate ciclurile și
formele de învățământ, astfel încât redundanţele să fie
eliminate, disciplinele păstrând dezvoltările utile care
corespund funcției formative a facultății;
 susținerea departamentelor şi consiliului facultăţii pentru
includerea unor discipline noi în planurile de învăţământ, în
concordanţă cu bunele practici europene şi internaţionale și cu
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noile cerințe ale pieței muncii (cursuri de dezvoltare personală
și a competențelor sociale și relaționale);
susținerea, în urma unei analize obiective, a disciplinelor
facultative viabile şi, totodată, identificarea și promovarea unor
noi domenii (discipline) care ar putea prezenta interes pentru
profilul diferitelor facultăţi din ASE;
continuarea dezvoltării programelor de licenţă, masterat şi
doctorat cu predare în limbi străine, în colaborare cu
universităţi partenere din ţară şi străinătate pentru atragerea
de studenți străini. În acest sens, ne propunem consolidarea
relaţiilor pe care facultatea le-a stabilit până în prezent cu
universități din străinătate;
asigurarea unui management performant al calităţii
activităților de educație și formare continuă, care presupune:
 creșterea gradului de satisfacție a studenților
privind programele de studii prin realizarea unei
anchete referitoare la procesul didactic din cadrul
facultății;
 creșterea relevanței programelor de studii și a
vizibilității acestora în rândul angajatorilor;
 creșterea inserției pe piața muncii a absolvenților
programelor de studii prin accesarea platformei ealumni și realizarea unei anchete la nivelul
absolvenților privind statutul pe piața muncii;
 evaluarea
externă
a
calității
procesului
educațional;
 certificarea periodică a programelor de studii de
către ARACIS;
 promovarea și dezvoltarea sistemului blended
learning la nivelul facultății, ș.a.
susținerea
demersurilor
conducerii
ASE
privind
descentralizarea programelor de masterat organizate în cadrul
Academiei de Studii Economice din Bucureşti, pe bază de
bugete proprii;
realizarea procesului de acreditare a Școlii Doctorale de
Economie și Afaceri Internaționale la nivel naţional şi
internaţional. Promovarea interdisciplinarităţii în cadrul
programelor doctorale şi stimularea desfăşurării acestor studii
în cotutelă, mai ales cu cadre didactice din universități din țară
și străinătate.
solicitarea de către Școala Doctorală de Economiei și Afaceri
Internaționale, înainte de a publica temele de cercetare scoase
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la concurs, a unor posibile teme de cercetare avansată din
partea mediului de afaceri privat și a instituțiilor publice din
România care să poată constitui subiectul unor teze de doctorat
cu relevanță practică accentuată;
consolidarea programelor de masterat desfăşurate în
parteneriat cu mediul de afaceri și instituții/organizații și
implicarea absolvenților facultății, aflați în poziții decizionale în
cadrul unor companii, în dezvoltarea de astfel de programe
adaptate nevoilor concrete din cadrul respectivelor companii,
în particular, și ale pieței muncii, în general;
încurajarea publicării unui număr de cărți, manuale etc. de
către membrii colectivelor de disciplină;
încurajarea cadrelor didactice în vederea publicării online, pe
platformele create în acest sens, a suporturilor de curs și a
materialelor științifice dedicate dezvoltării personale și
profesionale a studenților;
încurajarea cadrelor didactice de a invita la cursurile
desfășurate specialiști din mediul de afaceri românesc și
internațional;
atragerea unui număr mai mare de cadre didactice de la
universităţile partenere din Europa şi din alte ţări pentru a
susţine prelegeri la programele de licenţă, masterat şi doctorat;
susţinerea introducerii unor cursuri de metodologia cercetării
ştiinţifice care să fie studiate încă din primele semestre ale
ciclului de licență, cu scopul de a dezvolta abilităţile de
documentare ale studenţilor, capacitatea de elaborare a
proiectelor proprii de cercetare, de susţinere publică a
lucrărilor ştiinţifice și de redactare a lucrărilor ştiinţifice
destinate publicării;
consolidarea și îmbunătățirea sistemului de desfășurare a
practicii pe bază de convenţii precum și consolidarea şi
dezvoltarea relaţiilor cu partenerii din mediul de afaceri și
sociali implicaţi în cadrul programelor de practică a studenţilor
facultății noastre;
sprijinirea obținerii unor acreditări precum: EQUIS (European
Quality Improvement System), AMBA (Association of Master of
Business Administration), AACSB (Association to Advance
Collegiate Schools of Business) etc.
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II.

Managementul

cercetării

ştiinţifice

Stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică, având în vedere
nevoia de creştere a capacităţii de cercetare atât pe plan intern cât
mai ales pe plan internaţional dar și consolidarea excelenţei în
cercetare ştiinţifică şi inovare o considerăm realizabilă prin:
 identificarea oportunităţilor de elaborare şi implementare a
proiectelor de cercetare naţionale şi internaţionale (inclusiv
pentru proiectele cu finanţare europeană) și informarea
periodică a membrilor comunității cu privire la aceste
oportunități;
 instituirea unui sistem de identificare a surselor de finanţare
prin proiecte/granturi şi programe naţionale şi internaţionale;
 sesiuni de dezbatere şi consultanţă pentru scrierea de proiecte
la fiecare competiţie lansată în programele naţionale de
cercetare;
 actualizarea permanentă a site-ului REI şi U.M.C., cu anunţuri
privind competiţiile de proiecte de cercetare lansate;
 implementarea unui sistem de management al inovării şi
cunoştinţelor în domeniul cercetării ştiinţifice;
 crearea unei baze de date cu situația realizărilor științifice
(proiecte și evenimente naționale și internaționale, articole de
cercetare etc.) a membrilor celor două departamente, în
vederea simplificării și fluentizării unor proceduri privind
reacreditarea instituțională, evaluarea academică ș.a. Totodată,
acest instrument ne va permite o mai bună optimizare în
creionarea echipelor de cercetare pentru viitoarele aplicații
pentru proiecte naționale și internaționale;
 încurajarea semnării de contracte de cercetare cu mediul de
afaceri și cu administrația publică, astfel încât rezultatele
cercetării să poată fi utilizate de societăţile comerciale şi
instituțiile publice și recunoaşterea acestora în evaluarea
performanţelor cadrelor didactice şi cercetătorilor;
 organizarea de conferinţe, seminarii, ateliere de lucru dedicate
tinerilor cercetători în scopul partajării şi dezvoltării
cunoaşterii;
 desfășurarea unor seminarii ştiinţifice la nivelul fiecărui
departament, în cadrul cărora se vor supune dezbaterii
colegilor studii ştiinţifice realizate de membrii departamentului.
Scopul acestor întâlniri este dialogul ştiinţific între membrii
departamentului, stimularea intelectuală prin prezentarea şi
dezbaterea de idei;
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 sprijinirea cercetărilor avansate şi diseminarea rezultatelor la
nivel internaţional prin parteneriate cu facultăți/universităţi şi
cercetători din străinătate.
 valorificarea potențialului de cercetare științifică a studenților
prin antrenarea celor care dovedesc reale aptitudini de
cercetător atât în cadrul cercurilor studențești, cât și în echipe
mixte de cercetare profesori-studenți, profesori-doctoranzi,
postdoctoranzi pentru participarea la conferințe, seminarii,
ateliere de lucru;
 invitarea unor personalități din domeniul științelor economice,
administrative și socio-umane pentru susținerea unor
conferințe în cadrul școlilor doctorale și a masteratelor de
cercetare și pentru dezvoltarea de proiecte comune de
cercetare;
 stimularea participării cadrelor didactice la conferinţe,
simpozioane, colocvii naţionale şi internaţionale de prestigiu;
 premierea rezultatelor cercetării valorificate în publicaţii cu
scor relativ de influenţă ridicat, dar și premierea rezultatelor
cercetării prin premii de excelență pentru tinerii care
performează în acest domeniu;
 continuarea politicii deja stabilite privind manifestările
ştiinţifice ale departamentelor şi, respectiv, ale facultăţii
(conferinţe, simpozioane, work-shopuri etc.);
 organizarea unui calendar prestabilit
al manifestărilor
ştiinţifice internaționale ale facultăţii (conferinţe, simpozioane,
work-shopuri etc.) în aşa fel încât acestea să devină tradiţionale;
 susținerea demersurilor Centrelor de Cercetare ale celor două
departamente ale facultății;
 evaluarea şi restructurarea Centrelor de Cercetare prin
stabilirea de indicatori de performanţă care să includă și
capacitatea de atragere a resurselor financiare din proiecte de
cercetare interne şi internaţionale a acestora. Alocarea
resurselor financiare pentru membrii centrului se va face numai
în funcție de rezultatele obținute de aceștia (stabilite pe baza
criteriilor de evaluare);
 consolidarea activităților Centrelor de Cercetare existente şi
asigurarea unor relații mai strânse cu școlile doctorale și
încurajarea implicării studenţilor de la programele de masterat
şi doctorat în activităţi de cercetare interdisciplinare aplicative,
prin crearea de echipe mixte de cercetare (cadre didactice şi
studenţi);
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 îmbunătățirea relațiilor dintre Unitatea pentru Managementul
Cercetării, Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat şi
şcolile doctorale;
 încurajarea membrilor facultății noastre pentru demararea și
finalizarea procedurilor de abilitare academică în vederea
îndrumării de teze de doctorat în domeniul de competență al
facultății noastre și consolidarea Școlii Doctorale în acest sens.
 stimularea și îndrumarea participării studenților doctoranzi la
conferințe și publicații de calitate prin crearea unei baze de date
privind manifestările științifice relevante care se desfășoară în
timpul anului universitar;
 încurajarea participării doctoranzilor şi a cadrelor didactice la
competiţiile pentru burse de cercetare doctorală şi
postdoctorală în ţară şi străinătate;
 promovarea cercetării interdisciplinare prin crearea de echipe
mixte de cercetare alcătuite din cadre didactice ale celor două
departamente și prin propunerea de manifestări în acest sens
(conferințe, mese rotunde, workshopuri);
 asigurarea unui plan editorial concret şi fluent pentru
publicaţiile facultăţii (cărţi, volume de comunicări, revistele și
publicațiile facultății: colecția Working Papers, revistele
Jurnalul Economic – The Romanian Economic Journal, The
Journal of Philosophical Economics, European Journal of
Interdisciplinary Studies, Synergy, Dialogos etc.). Susținerea
acestor reviste în vederea dobândirii statutului de reviste
recunoscute ISI, încurajarea schimbului de publicații cu alte
facultăți din țară și de peste hotare pentru îmbogățirea fondului
documentar al facultății noastre.
 realizarea unui parteneriat cultural cu Centrul de Documentare
Europeană în vederea organizării unor evenimente de înaltă
ținută academică, pe teme care contextualizează problematica
provocărilor europene contemporane;
 realizarea unei strategii de colaborare cu Biblioteca Centrală
ASE prin care să fie achiziționate publicații științifice
recomandate de titularii disciplinelor prevăzute în planurile de
învățământ ale facultății, în limita bugetului disponibil;
 organizarea unor evenimente științifice și culturale în
parteneriat cu Biblioteca Centrală ASE;
 participare la procesul de actualizare de proceduri/
regulamente interne îmbunătăţite/revizuite în domeniul
cercetării;
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 participare la procesul de actualizare/adaptare a modulului
pentru perfecţionarea raportării rezultatelor cercetării în
conformitate cu cerințele unităților din subordinea și
coordonarea ministerului de resort pentru finanțarea
învățământului superior, respectiv cu cerințele pentru
evaluarea internă a cadrelor didactice.

I I I.

Parteneriatul cu studenţii

În vederea eficientizării procesului de comunicare între
conducerea facultății de Relații Economice Internaționale și studenții
acesteia, atât cu scopul de a preîntâmpina și soluționa rapid
problemele semnalate dar și pentru a contribui la dezvoltarea
constantă socio-profesională a studenților facultății de REI, îmi
propun ca pe parcursul mandatului de decan (2016-2020) să asigur
implementarea și/sau îmbunătățirea următoarelor activități:
 realizarea unui sistem educațional flexibil și dinamic, centrat
pe student;
 îmbunătăţirea, în continuare, a imaginii facultăţii vizavi de
studenţi, având în vedere că încă mai există unele
disfuncţionalităţi;
 receptivitate ș i disponibilitate față de propunerile studenților
în domeniile de interes academic ș i încurajarea participă rii lor
în managementul transparent ș i performant al facultă ții;
 consultarea studenților privind stabilirea numărului și a
cuantumurilor burselor de studiu şi a celor sociale (şi, implicit,
a burselor de performanţă şi de merit), în funcţie de alocaţiile
bugetare acordate de ministerul de resort;
 recunoaşterea, prin diplome şi premii, a activităţilor de
excelenţă profesională ale studenților. Se vor acorda, în
continuare, burse de excelenţă pentru cercetare, spirit
organizatoric, activitate culturală şi sportivă, în limita
fondurilor disponibile;
 continuarea dialogului permanent cu studenţii şi organizaţiile
studențești;
 organizarea de conferinţe semestriale ale studenţilor constând
în adunări generale cu studenţii din universitate și o dezbatere
cu studenții anilor terminali de la programele de licenţă privind
perspectivele continuării studiilor la programele de masterat;
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 organizarea pentru studenți a unor vizite de lucru/schimb de
experiență la universități de prestigiu din lume, pentru a
cunoaște bunele practici în desfășurarea activităților
studențești și îmbunătățirea serviciilor destinate studenților;
 încurajarea cadrelor didactice de la departamentele facultății
de a realiza periodic vizite cu studenții la instituțiile și
organizațiile naționale relevante pentru disciplina predată
(Bursa de Valori București, Institutul European din România,
Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București etc.);
 consultarea studenților de către cadrele didactice și secretariat
în vederea stabilirii datelor pentru susținerea examenelor din
sesiune;
 stimularea reprezentării la nivel național și internațional a
studenților facultății (decontarea cheltuielilor de transport,
masă și cazare), în limita fondurilor disponibile;
 promovarea competițiilor și a manifestărilor științifice
naționale și internaționale destinate studenților și stimularea
participării acestora la astfel de evenimente, în limita
fondurilor disponibile;
 organizarea sesiunii anuale a cercetării ştiinţifice studenţeşti
din luna aprilie şi asigurarea sprijinului financiar pentru
participarea la Olimpiada Naţională a Asociației Facultăților de
Economie din România;
 dezvoltarea, în colaborare cu reprezentanții studenților și
compartimentele de profil, a unor mecanisme de incluziune
socială și îmbunătățire a performanțelor academice a
studenților provenind din medii dezavantajate sau care au
nevoi speciale;
 sprijinirea activităților sportive ale studenților, prin
organizarea de competiții sportive și finanțarea participării
echipelor reprezentative ale studenților la competiții naționale
și internaționale, în limita fondurilor disponibile;
 sporirea numărului de parteneriate cu companii și instituții de
elită pentru desfășurarea activității de practică pentru
studenții de anul II, ciclul licență și anul II, ciclul masterat;
 restructurarea programul secretariatului facultății de REI,
astfel încât două zile pe săptămână, acesta să fie deschis până la
orele 20:00, în special pentru studenții care urmează programe
de masterat;
 îmbunătățirea managementului site-ului facultății rei.ase.ro.
Considerăm că eficientizarea și actualizarea constantă și rapidă
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a site-ului facultății ar permite studenților să aibă acces la
anunțuri și noutăți în cel mai scurt timp (liste cu coordonatori
de practică, coordonatori de licență, ș.a);
actualizarea continuă a informațiilor disponibile în limba
română pe site-ul facultății și în limba engleză pentru a le oferi
și studenților străini posibilitatea de a avea informații utile și
actuale la îndemână;
folosirea rețelelor de socializare (Facebook, Twitter etc.)
pentru a facilita dialogul cu studenții înscriși la programele de
studiu oferite de către facultatea de REI, dar și cu potențiali
candidați români și străini interesați de oferta noastră
educațională;
stimularea performanței prin acordarea unui număr limitat de
burse (prin sponsorizări sau parteneriate) pentru studenții
care au rezultate excepționale la sesiunile de comunicări
științifice la nivel de ASE sau la nivel internațional;
parteneriatele Erasmus +: este important ca studenții noștri să
fie în permanență încurajați să participe la mobilități
internaționale prin programul Erasmus + pentru dobândirea
dublei diplome dar și pentru extinderea cunoștințelor
lingvistice și profesionale. Totodată, îmi doresc să asigur
continuitate în ceea ce privește componența comisiilor de
acordare a burselor Erasmus + (un student să facă parte din
comisia pentru acordarea burselor Erasmus +);
organizarea de conferințe cu invitați de prestigiu din mediul
antreprenorial / diplomatic / public pe teme difersificate la
nivelul facultății, astfel încât studenții noștri să ajungă să
cunoască oameni performanți dar și domeniile de activitate în
care își pot desfășura activitatea la finalizarea studiilor;
sprijinirea proiectelor inovatoare dar și a activităților culturale,
artistice și sportive ale studenților facultății de REI;
implementarea unui calendar online care va include atât
termenele limită pentru activități de ordin administrativ
(depunerea dosarelor pentru burse, calendarul de depunere a
cererilor de cazare în căminele ASE București ș.a.) cât și
activitățile organizate de facultatea de Relații Economice
Internaționale (zilele facultății, orarul cercurilor științifice ș.a.)
cu scopul de a realiza o mai bună informare a studenților
facultății;
crearea unui formular online accesibil tuturor studenților prin
care aceștia pot face cunoscute conducerii facultății problemele
cu care se confruntă, dar și ideile noi și inovatoare care au ca și
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scop îmbunătățirea activității desfășurate în cadrul facultății de
REI;
 instituţionalizarea relaţiilor cu studenţii facultăţii prin
realizarea de contacte periodice cu aceştia, precum şi cu liderii
asociaţiilor studenţeşti şi cu colectivele de redacţie ale
publicaţiilor studenţeşti;
 încurajarea asociaţiilor studenţeşti în promovarea unor relaţii
în beneficiul și interesul studenţilor facultăţii noastre.
IV.

Relaţia

cu

mediul

de

afaceri

Dezvoltarea colaborării cu mediul de afaceri pentru stabilirea
competenţelor viitorilor absolvenţi va presupune realizarea
următoarelor demersuri:
 dezvoltarea și promovoarea spiritului antreprenorial prin
inițierea de acțiuni specifice cu implicarea cadrelor didactice și
studenților din facultatea noastră;
 participări
la
evenimente
organizate
în
cadrul
reţelelor/asociaţiilor profesionale şi a diverselor instituţii;
 organizarea de evenimente cu mediul de afaceri şi social;
 afilieri la noi reţele/asociaţii profesionale;
 realizarea de parteneriate cu mediul de afaceri şi social;
 identificare de surse de finanţare și atragerea acestora;
 constituirea unui Consiliu Consultativ la nivelul facultății
format din organizațiile economice reprezentative pe fiecare
domeniu de activitate care să aibă rolul de a discuta / analiza /
dezbate și colecta propuneri cu privire la planul de învățământ,
conținuturile disciplinelor sau cu privire la aspectele practice
ce ar trebui introduse în suporturile de curs și seminar pentru
perioada următoare. Membrii acestui consiliu pot participa în
calitate de invitați la ședințele Consiliului facultății.
 elaborarea unei Platforme de Studii de Caz (online) care va
conține o serie de studii de caz relevante pentru domeniul
economie și afaceri internaționale (și nu numai) care va
conține exemple din mediul de afaceri românesc, dezvoltat în
colaborare cu studenți, doctoranzi, masteranzi și reprezentanți
din mediul de afaceri din România;
 constituirea unor echipe de specialiști pe domeniile de interes
ale facultății noastre care să genereze puncte de vedere ale
Academiei de Studii Economice din București cu privire la
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politicile economice și administrative promovate de țara
noastră;
sprijinirea demersurilor în vederea elaborării, de către
facultatea noastră a unui raport anual oficial independent
(similar unei Cărți Albe) cu privire la domeniile de cercetare și
educație relevante pentru domeniul economie și afaceri
internaționale cum ar fi comerțul exterior al României, situația
investițiilor străine directe sau situația datoriei externe a
României.;
sprijinirea demersurilor de elaborare la nivel de universitate a
unui barometru periodic cu privire la percepția legată de
calitatea mediului de afaceri din România, la problemele
acestuia, la evoluția sa în viitorul apropiat și publicarea
rezultatelor acestuia (online și clasic);
sprijinirea promovării și dezvoltării Incubatorului de Afaceri al
universității pentru tineri antreprenori (studenți și cadre
didactice), inclusiv prin crearea și dezvoltarea de noi
întreprinderi (start-up) și susținerea acestora până la lansarea
pe piață. Înființarea în cadrul Incubatorului de Afaceri a unui
birou de consiliere pentru studenții sau cadrele didactice care
vor să-și înceapă o afacere;
încurajarea parteneriatului public-privat pentru inițierea și
dezvoltarea de proiecte și activități în comun;
permanentizarea relaţiei cu foştii absolvenţi ai facultăţii care se
regăsesc în poziţii cheie în mediul de afaceri românesc şi
internaţional;

V. Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale
Facultatea noastră a avut încă de la înfiinţarea sa cea mai
ridicată expunere internaţională şi cel mai înalt coeficient de
deschidere către mediul extern, naţional şi internaţional. Ne
propunem să continuăm aceasă tradiție și să o consolidăm prin:
 participări
la
evenimente
organizate
în
cadrul
rețelelor/asociațiilor profesionale și a diverselor instituții
internaționale;
 afilieri la noi rețele universitare/asociații profesionale
internaționale;
 participări în diferite consorții și alianțe pentru accesarea unor
programe cu finanțare europeană și internațională (Orizont
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2020, programe ale Băncii Mondiale, Programul Operațional
Capital Uman etc.);
continuarea şi consolidarea relaţiilor de parteneriat cu
universităţile
din
străinătate,
pentru
intensificarea
mobilităţilor studenţilor și a cadrelor didactice şi de cercetare,
pentru schimb de experiență și promovarea unor programe
comune de cercetare ştiinţifică, precum şi pentru participarea
la manifestări ştiinţifice internaţionale;
susținerea, consolidarea și dezvoltarea unor parteneriate cu
universitățile țărilor din jurul României, cum ar fi: Austria,
Serbia, Turcia, Croația, Bulgaria, Macedonia, Albania, Ungaria,
Ucraina, Grecia;
promovarea membrilor comunității REI pentru a face parte din
delegațiile oficiale ale instituțiilor statului, precum și ale unor
organisme ca: asociații profesionale, camere de comerț și
industrie etc.;
consolidarea și dezvoltarea relațiilor cu personalitățile ce dețin
titlul de Doctor Honoris Causa;
propunerea de oferire a unor noi titluri de Doctor Honoris
Causa către specialiști din sfera economiei și afacerilor
internaționale;
susținerea, în continuare, a participării studenților și cadrelor
didactice la programe de studii și stagii în afara țării ca parte a
procesului de internaționalizare prin Programele ERASMUS +,
CEEPUS (Central European Exchange Program for University
Studies), Fulbright, TEMPUS, ERISEE (Education Reform
Initiative of South Eastern Europe);
dezvoltarea unor Centre de studii pe spații geografice de
interes comun prin susținerea inițiativelor venite din partea
facultăților, inițierea demersurilor pentru crearea Centrului
Confucius și a altor "antene" ale centrelor culturale din spațiul
euroatlantic în facultatea noastră;
participarea facultății noastre la târguri educaționale
internaționale în vederea atragerii de studenți din străinătate
care să urmeze programele de studii pe care le oferim (atât la
ciclu licență cât și la master);
creşterea numărului de studenți străini care vin să studieze în
Academia de Studii Economice din București la REI, atât din
ţările UE, cât şi din alte ţări (în special din Africa de Nord,
Orientul Mijlociu, Asia Centrală şi de Sud-Est);
dezvoltarea suportului informaţional pentru studenţii străini
prin asigurarea accesului (în limbi de circulație internațională)
13








V.

la toate informaţiile referitoare la şcolarizare şi viaţa
universitară;
dezvoltarea și consolidarea programelor de studii (de masterat
mai ales) cu predare în limbi străine pentru a crește interesul și
accesibilitatea studenților din străinătate la acestea;
promovarea internațională susținută a ofertei educaționale cu
predare în limbi străine (engleză, germană și franceză), astfel
încât Facultatea REI să atragă mai mulți studenți de peste
hotare (newsletter, pagină de web, testimoniale din partea
studenților străini care au participat în trecut la programele
noastre de studii, pagină de Facebook și Twitter active);
extinderea prezenţei membrilor comunităţii academice în
lumea ştiinţifică și în organizațiile internaţionale, cu scopul
promovării imaginii facultății noastre;
dezvoltarea programelor de doctorat în cotutelă pentru
doctoranzi, având coordonatori științifici din partea unor
universităţi străine de prestigiu;
continuarea demersurilor pentru organizarea cursurilor de
limba română pentru viitorii studenți străini.
Sustenabilitate şi capacitate
instituţională

Perioada 2012-2016 implică o redefinire a
contextului
instituțional în cadrul Spațiului European de Învățământ Superior, în
care universitatea noastră va trebui să se afirme în competiția
generalizată. În acest sens, avem în vedere:
 creşterea prezenţei on-line şi atragerea unui număr mai mare
de utilizatori din mediul liceal către facultatea noastră;
 eficientizarea procesului didactic operațional prin folosirea
sistemului informațional pentru managementul universitar –
SIMUR;
 implicarea a cel puțin două cadre didactice anual în programul
de masterat EDURES în vederea dezvoltării profesionale;
 realizarea unei anchete la nivelul personalului din facultate
pentru determinarea gradului de satisfacție;
 asigurarea veniturilor din activitatea de cercetare finanţată din
fonduri publice și private, gestionate de fiecare centru de
cercetare, pentru creșterea veniturilor salariaților Academiei de
Studii Economice din București și dotarea cu aparatură
modernă de cercetare;
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 iniţierea unor acţiuni de atragere de fonduri din sponsorizări,
donații şi împrumuturi bancare (pentru implementarea
proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă, dacă este
cazul);
 dezvoltarea unor colaborări profesionale mai strânse cu liceele
și colegiile din București și din țară prin: implicarea ASE în
concursurile și olimpiadele școlare; oferirea de stimulente și
premii elevilor de elită; organizarea în ASE a unor concursuri
pentru elevi, secțiuni la sesiunea științifică studențească și
printr-o relație de colaborare și de consultări colegiale cu
conducerile și cadrele didactice de profil din învățământul
preuniversitar;
 promovarea unor acţiuni împreună cu unităţile de învăţământ
preuniversitar, pentru a face şi mai atractivă oferta de
programe de studii universitare. Se va urmări participarea
cadrelor didactice din Academia de Studii Economice din
București la activităţile profesionale şi ştiinţifice organizate la
nivelul liceelor de specialitate, la olimpiadele şi concursurile
naţionale şi la examenele de bacalaureat;
 continuarea încheierii de parteneriate cu instituții culturale și
de artă de la nivel național și internațional pentru organizarea
de evenimente comune și promovare reciprocă;
 continuarea și extinderea participării la târguri de prezentare a
ofertelor educaționale și alte evenimente de profil, în țară și
străinătate;
 organizarea și promovarea unor reuniuni periodice și a altor
evenimente de interes pentru comunitatea academică și pentru
absolvenții REI;
 organizarea unor Zile ale Porților Deschise în cadrul facultății
noastre în care liceeni și profesori din liceele representative
pentru facultatea noastră pot participa fără restricții la diferite
activități (cursuri, întâlniri, dezbateri, mese rotunde, conferințe
etc.);
 instituirea Zilelor Facultăţii REI: alegerea a două-trei zile în care
să se desfăşoare manifestări cultural/ştiinţifice-sportive,
simpozioane, dezbateri, ori de creaţie literară, artistică etc.
(participând atât studenţii, cât şi cadrele didactice); întâlniri cu
personalităţi din viața ştiinţifică, literară și artistică din ţară sau
din străinătate.
Prof. Univ. Dr. Gheorghe Hurduzeu
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