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Dragă boboCIG,

 Bine ai venit în rândurile facultății de Contabilitate și 
Informatică de Gestiune, în cadrul căreia vei începe un nou 
capitol din viața ta, și anume, studenția. În fața ta se află un drum 
anevoios, plin de încercări și învățăminte care te vor forma pe tine 
cel din viitor.  

 Totuși, momentan suntem aici, în prezent, așa că echipa 
ASCIG ți-a pregătit acest Ghid al Studentului cu scopul de a îți 
da un start cât mai lin în următoarea perioadă din viața ta. Vei 
regăsi în filele ce urmează informații utile care te vor ajuta pe tot 
parcursul studenției, atât din punct de vedere academic, cât și 
social. 

 Este timpul să ieși din zona ta de confort și să fii încrezător! 
Zarurile sunt în mână ta, depinde de tine cum îți vei muta pionul 
pe noua tablă de joc! 

Robert Vîjială
Project Manager CIGopedia
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 Dragi studenți,

 
 Fiecare an universitar este unic, iar unicitatea acestuia 
depinde de modul în care este abordat de fiecare student. 

 Orice student, îndeosebi dacă acesta este „boboc”, se 
confruntă cu o sumedenie de provocări și oportunități, în fața sa 
deschizându-se un drum ce poate fi plin de asperități generate de 
lipsa de informare sau o informare deficitară.

 Pe lângă modalitățile de informare devenite clasice 
(secretariat, internet), studenții pot beneficia de un „Ghid al 
Studentului” menit să netezească asperitățile inerente oricărui 
început de drum. 

 În acest sens, dorim să salutăm inițiativa ASCIG de a redacta 
acest material și urăm tuturor studenților un an universitar plin 
de realizări și împliniri!

Decanatul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune

  Decan:
Prof. Univ. Dr. Feleagă Liliana
liliana.feleaga@cig.ase.ro

Prodecan responsabil de cercetare 
științifică, dezvoltare și  inovare:
Profesor Univ. Dr. Albu Nadia
nadia.albu@cig.ase.ro

Prodecan resposanbil de educație și
formare continuă:
Conf. Univ. Dr. Stanciu Andrei
andreis@cig.ase.ro

Prodecan responsabil de relația cu
studenții și mediul economico-social:
Conf. Univ. Dr. Anica - Popa Adrian
adrian.anicapopa@gmail.com



 
 Dragă boboCIG,

 Începuturile vin întotdeauna cu teama de necunoscut, 
cu multe întrebări legate de cum va fi această nouă experiență, 
dar și ce provocări vor urma. A fi student este, în mod cert, una 
dintre cele mai frumoase etape din viața unui om. Este momentul 
în care se leagă prieteniile cele mai solide, momentul în care 
cariera ta prinde contur și în care viața de cămin îți dăruiește cele 
mai prețioase amintiri. Tot ce trebuie să faci este să te bucuri de 
fiecare nouă experiență oferită, atât prin intermediul facultății, 
cât și prin cel al asociațiilor studențești și, nu în ultimul rând, să 
valorifici fiecare oportunitate apărută, contribuind în permanență 
la dezvoltarea ta.

 ASCIG este asociația care reprezintă studenții de la 
Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, te 
reprezintă pe tine și vine în întâmpinarea nevoilor pe care le ai. 
De aproape 18 ani suntem mereu aproape de studenți, oferindu-
le de fiecare dată informațiile de care au nevoie pe parcursul 
acestei etape a vieții, dar și proiectele de dezvoltare personală și 
profesională care să îi ajute să evolueze.  Cu toții știm că viața de 
student nu se rezumă doar la aceste aspecte, astfel că ASCIG îți 
oferă și petrecerile care îți vor crea cele mai frumoase amintiri din 
studenție. Fii voluntar în ASCIG pentru a te dezvolta și a te distra 
alături de oameni care vor să schimbe lumea, oameni care au 
inițiativă și care învață în permanență lucruri noi. 

 Fiecare nouă experiență vine cu propriile provocări, iar 
tu, dragă proaspăt student, trebuie să înveți să profiți de fiecare 
oportunitate, să-ți aperi întotdeauna drepturile și să nu uiți că 
depinde doar de tine cum întâmpini aceste lucruri. Fii curios, fii 
proactiv și fii student informat pentru o experiență de neuitat! 

Cu drag,
În numele echipei ASCIG,
Mirabela Militaru
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Despre ASCIGVo
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 Într-o variantă mai scurtă, „ASCIG” vine  de la Asociația 
Studenților  în Contabilitate și Informatică de Gestiune.  Într-o altă variantă 
mai lungă, ASCIG reprezintă potențial uman, devotament, pasiune, 
responsabilitate și o sete inimaginabilă de dezvoltare. Contribuim an 
de an la dezvoltarea personală și profesională a studenților, încă din 
aprilie 2002. Apariția acestei asociații a apărut întocmai în urma nevoii 
de a crea o legătură între studenți și Academia de Studii Economice din 
București, sub egida căreia activăm de peste 17 ani.
 Pentru ca ASCIG să fie punctul de pornire al unei cariere de 
succes, realizăm proiecte care se adresează nu numai studenților de 
la CIG, pe care îi reprezentăm, dar și studenților din celelalte facultăți, 
cuprinzând astfel și alte universități din București. Acestea facilitează 
accesul studenților la informații utile precum cele legate de dezvoltarea 
personală, dar și la workshopuri pe teme diverse, internship-uri și nu 
numai.
 Ce este ASCIG? Mai mult decât o asociație. Este locul în care 
oamenii sunt prieteni, se întâlnesc cu drag, lucrează cu spor cot la cot, 
fac greșeli, dar și învață în urma acestora. Prin intermediul proiectelor 
dobândim și oferim cunoștințe, ne dezvoltăm și ne distrăm. 
 În mediul ONG-urilor studențești, ASCIG este membră a Alianței 
Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR),  prima și 
cea mai importantă federație studențească din România.

 Misiunea ASCIG

 Facilitarea dezvoltării personale și profesionale a studenților 
prin stabilizarea relațiilor cu actorii principali ai organizației.

       Viziunea ASCIG

    ASCIG este principalul investitor în dezvoltarea personală și 
profesională a studenților din Centrul Universitar București.

        Valorile  ASCIG

  Devotament, Pasiune, Responsabilitate, Dezvoltare, Potențial 
uman.
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Departamente ASCIG

Voluntariat

 Design & IT
 Departamentul Design&IT se ocupă cu transmiterea unei 
imagini puternice a asociației prin diferite materiale realizate 
în programe de specialitate. Cu ajutorul diferitelor traininguri 
membrii acestui departament capătă abilități tehnice, își 
îmbunătățesc viziunea, află despre importanța feedback-ului, dar 
au și oportunitatea de a lucra în echipă.
 Dacă întotdeauna ai considerat că ai o imaginație bogată, 
ești o persoană atentă la detalii, te implici și ai curajul să pui 
întrebări, cu siguranță departamentul nostru este locul potrivit 
pentru dezvoltarea ta!

DIT is how we do IT!

 Educational
 Orice student are nevoie pe parcursul anilor de studiu 
de o sursă de informare, astfel, departamentul educațional are 
misiunea de a forma o punte de comunicare între studenți și 
universitate. Cum mai exact?
 Departamentul nostru își propune să familiarizeze noii 
studenți cu mediul academic prin mai multe inițiative: Ghidul 
Studentului, campanii de informare, Treasure Hunt, seri de film și 
alte activități focusate pe dezvoltarea abilităților de comunicare și
lucru în echipă ale studenților.
 Dacă îți place să fii mereu informat, echipa EDU este locul 
perfect pentru tine!

The greatest power stays in EDUcation!
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 Financiar
 Scopul departamentului este acela de a asigura sănătatea
financiară a ASCIG-ului, dar și partea legală care stă la baza bunei
funcționări a acestuia. 
 Dacă ești o persoană responsabilă, organizată și atentă la
detalii departamentul Financiar este pentru tine. În cadrul
departamentului poți învăța cum să faci un buget și să-l
previzionezi, urmărind pe parcursul anului cheltuielile pentru a
crea la final un buget real. De asemenea, vei avea contact și cu
partea legislativă, dezvoltându-ți astfel gândirea analitică.
 FINuții te așteaptă!

Dare to be FIN!

 Fundraising
 Ai abilități de negociere? Ești o persoană diplomată și
responsabilă? Alătură-te departamentului Fundraising și fii sigur
că nu vei regreta! 
 Împreună cu o echipă FRumoasă, vei ajuta la păstrarea
relației dintre asociație și mediul business, ce aduce resursele
financiare necesare pentru buna desfășurare a proiectelor
noastre. Alături de noi vei avea ocazia de a învăța ce presupune
încheierea unui parteneriat și cum se menține o relație
profesională pe termen lung. În fiecare etapă îți vei putea
dezvolta potențialul și vei învăța lucruri aplicabile în viitoarea ta
carieră.

Let’s build partnerships to help each other!

Vo
lu
nt
ar
ia
t
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 Human Resources
 Human Resources este departamentul în care oamenii 
empatici și plini de energie se preocupă ca membrii asociației să
fie mereu motivați și uniți.
 Scopul departamentului este acela de a dezvolta membrii
asociației pe plan personal și profesional. În cadrul acestui 
departament vei lua parte la organizarea de Team Building-uri, 
ieșiri informale și vei învăța să realizezi activități prin intermediul 
cărora membrii vor lucra în echipă și vor ieși din zona de confort.
 Astfel, dacă ești o persoană căreia îi place să lucreze cu
oamenii, te așteptăm în departamentul HR!

Have no fear, HR is here!

 Public Relations
 Îți place să scrii și ești o persoană creativă? Comunicarea este
punctul tău forte? Perfect! Departamentul Public Relations este
locul unde poți să-ți dezvolți aceste abilități.
 Dacă atenția la detalii te caracterizează și vrei să înveți cum
se lucrează în programe de editare, cum să ai o relație cât mai
bună cu partenerii media sau cum autenticitatea poate juca
un rol important în constituirea unui brand puternic, atunci locul
tău este alături de PRețioși!

Promote PRecious moments! 

Voluntariat
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American experience

 Work and Travel îți oferă șansa să fii mai mult decât un 
simplu turist, iar noi spunem că este cea mai tare experiență din 
studenție. 
  E important să fii student/masterand/doctorand la zi, să 
nu ai mai mult de 30 de ani și să ai cunoștințe medii de limbă 
engleză. Chiar dacă nu ești cetățean român, atâta vreme cât 
studiezi și ai rezidență în România, poți participa în programul 
Work and Travel. Altfel spus, “All Students are invited to Work and 
Travel in the USA”. 
  Pentru înscriere poți veni la biroul nostru de pe Calea 
Dorobanților, nr. 10, ap. 4,  (vis-a-vis de ASE) sau te poți înscrie 
online, pe site-ul nostru www.americanexperience.ro . Înscrierea 
este GRATUITĂ, și se face doar cu buletinul. La înscriere îți vei 
alege destinația preferată și opțiunile de cost, pentru că la 
American Experience îți poți customiza programul în funcție de 
preferințele tale. Ulterior ți se va crea un cont online, și vei primi 
consiliere permanentă din partea staffului nostru. Tu va trebui 
să aduci câteva acte (de ex. adeverință de student, pașaport), să 
respecți termenele de plată și să ții legătura permanent cu noi.
 Când vii la noi, poți să fii sigur că ai cele mai bune opțiuni 
de job și cazare într-una din destinațiile în care vrei să ajungi, 
pentru că suntem lideri de piață pe segmentul de programe de 
schimb cultural și educațional în Statele Unite. 
 Nu-i o excursie, nu-i turism. E mai de grabă cea mai tare 
experiență din studenție!  

Ed
uc
aț
ie
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Educație

Work and Travel

 “M-am hotărât să scriu povestea verii mele deoarece sunt 
convinsă că va ajuta acei tineri timizi, indecişi şi poate puţin speriaţi 
de gândul ăsta, de a-ţi petrece vara departe de familie şi poate 
chiar şi de prieteni. Student fiind, auzi în stânga, în dreapta câte 
ceva despre Work&Travel, dar eşti puţin sceptic, sau cel puţin 
aşa am fost eu. Vă mărturisesc că cel mai greu pas a fost acela 
de a lua decizia. Momentul acela când eşti indecis şi descurajat, 
dar după ce ai luat decizia nimic nu te mai poate opri. De aici 
au urmat alegerea jobului, interviul pentru job (huh, şi încă câte 
emoţii am avut!), interviul de la ambasadă şi plecarea.
 Ofertele pe care le-am primit au fost pentru parcurile de 
distracţie, ceea ce pentru mine era ceva nou, neştiind cu ce se 
mănâncă treaba asta. Am obţinut postul de ride operator, care 
după părerea mea este unul dintre cele mai faine joburi pe care 
le-ai putea avea într-un parc de distracţii. Ajunsă în State, totul 
părea ireal, 4 luni de zile fără părinţi, fără prieteni şi mai ales 4 luni 
în care totul depindea de mine şi de cât de bine mă voi descurca 
eu în acest “journey”.
 Pe departe oraşul care m-a impresionat şi care a avut cel mai mare 
impact asupra mea a fost Chicago-ul, oraş aglomerat, dar de o calmitate 
rară, cu clădiri înalte, dar înconjurat de lacul Michigan care îl făcea să pară 
mai puţin urban.
 Overall, recomand această experienţă din toate punctele 
de vedere. Este o experienţă care te ajută să te dezvolţi personal, o 
experienţă într-adevăr memorabilă. Dacă îți dorești cu adevărat să ai 
parte de o studenție ca la carte, nu mai sta pe gânduri si aplică pentru 
acest program!” 
      Cosmina Pințea
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 Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din 
România (ANOSR) este prima și cea mai importantă federație 
studențească, non-guvernamentală și non-partizană din 
România, ASCIG făcând parte din aceasta. Are ca obiectiv 
principal reprezentarea intereselor comune ale studenților, 
ale membrilor săi, formarea de lideri la nivel național și 
internațional, precum și promovarea acestora în societate.
ANOSR se orientează spre reprezentarea și promovarea 
intereselor studenților din România sub aspect educațional, 
social, economic și cultural, atât la nivel național, cât și 
internațional. 

ANOSR

 Dintre toate realizările ANOSR, cele mai importante sunt:
 Creșterea fondului pentru bursele studențești după o 
stagnare de mai mult de 6 ani și jumătate, totalizându-se o creștere 
cu 191,3% a fondului pentru burse studențești în anul 2017 față de 
anul 2015.
 Obținerea gratuității la transportul feroviar pentru toți 
studenții înmatriculați la o formă de învățământ cu frecvență într-o 
instituție de învățământ superior acreditată, de stat sau privată, 
la programe de studii de la toate cele trei cicluri (licență, master, 
doctorat), indiferent de forma de finanțare a studiilor (buget/
taxă), indiferent de vârsta acestora, indiferent de naționalitatea 
acestora, pentru un număr nelimitat de călătorii, indiferent de 
distanțele sau rutele călătoriilor, inclusiv pe perioada vacanțelor, 
de către toți operatorii de transport feroviar, la toate tipurile de 
trenuri, clasa a II-a.

Vo
lu
nt
ar
ia
t

Florin Cernica
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Voluntariat

 Povestea aceasta este mai mult un îndemn, un îndemn 
să ieși din zona ta de confort și să realizezi ce îți poate oferi o așa 
experiență. 
 Nu contează că nu te simți poate pregatit/ă, tot ce 
contează este să încerci, să te înscrii și să pornești în cea mai 
frumoasă călătorie din timpul facultății. 
 ASCIG poate sună abstract, dar treci dincolo de 
nume și află câte lucruri faine face comunitatea asta de 
studenți. Ei toți au răspuns cu DA, la simpla întrebare: 
Este voluntariatul cea mai faină experiență din facultate? 
 Poate acum ai început să îți dai seama ce fel de tip sunt. 
Mie îmi place să mă prezint ca fiind Teo, alumn ASCIG și iubitor 
de comunități. 
  Tu cine ești? 

Salutare! 

        Aici este Teo, alumn ASCIG 
și deocamdată un necunoscut 
pentru tine. Poate e un început 
ciudat sau poate nu, dar 
voluntariatul, pentru început, 
este un mare necunoscut. Este 
un risc, dar un risc frumos, cu 
experiențe fel de fel, toate cu 
scopul ca tu să te dezvolți frumos. Teodor Tănase

Alumnus ASCIG

POVESTEA TA ÎNCEPE 
CU TINE
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 Perioada studenției, mai 
concret a studenției în ASE...
când mă gândesc la acel moment 
îmi vin în minte câteva cuvinte – 
ASCIG, student reprezentant și 
prietenii pentru totdeauna.
 Nu mă pot gândi la cursuri, 
profesori și toate lecțiile pe care 
le-am primit deoarece au fost alte 
momente care m-au impactat și 
pe care nu pot (și nici nu vreau) să 
le uit. 

Andrei Vasile
Alumnus ASCIG

 ASCIG – asociația care m-a acceptat în primul an și m-a 
învățat ce înseamnă petrecerile studențești, dar și cum este să 
fii responsabil de tine, de proiecte și de oameni. M-a învățat 
ce înseamnă să coordonezi un proiect, un departament sau 
întreaga asociație. M-a ajutat să găsesc oameni care cred în 
lucruri comune și care nu renunță niciodată. 
 Au trecut 4 ani de când am absolvit masterul și încă revin, 
cu drag, zâmbet și emoție, în ASCIG pentru a le ține traininguri 
sau pentru a îi revedea. De ce? Pentru că m-a ajutat să trec prin 
două facultăți absolvite în paralel și să devin o versiune mai 
bună a mea. 
 Scriu aceste rânduri pentru voi, bobocii, sau pentru 
cei curioși, tot la o inițiativă ASCIG. Deci tu deja i-ai cunoscut, 
înseamnă că ai ales bine.

Vo
lu
nt
ar
ia
t
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 COLOR

 Un proiect de dezvoltare personală și profesională ar trebui 
să fie pe lista de priorități a fiecărui student. Vrei ca studenția și 
viitorul tău să fie COLORate? 
 Noi te așteptăm la cea de-a 9-a ediție a proiectului COLOR, 
unde teme precum managementul timpului, management 
financiar, branding personal, comunicare în afaceri, stabilirea 
scopurilor, lucru în echipă și orientare profesională pun bazele 
succesului. Mergi cu încredere în direcția dezvoltării tale alături 
de traineri specializați ce-ți vor oferi informații utile.

Hai să ne COLORăm viitorul împreună!

Pașii dezvoltării personale 
și profesionale

Voluntariat

 Pentru mine, ASCIG reprezintă elementul care a făcut 
ca studenția mea să fie memorabilă. Călătoria mea în lumea 
dezvoltării personale a început în urmă cu 2 ani, odată cu înscrierea 
la facultate,  și pot spune că în acest timp am trăit experiențe unice, 
amintiri de neuitat și am acceptat fiecare provocare, spunând 
întotdeauna “da” categoric fiecărei oportunități noi. 
 ASCIG reprezintă locul care te provoacă să fii tu cel mai 
bun, să îți depășești fricile pentru ca în final să vezi cât de curajos 
ești. Pe mine m-a ajutat să mă cunosc cu adevărat, mi-a redat 
încrederea în mine și m-a învățat un lucru pe care niciun profesor 
de la facultate nu-l va face: m-a învățat să fiu lider, să aduc valoare 
în fiecare lucru pe care îl fac și să-i ajut pe oamenii din jurul meu 
să-și atingă potențialul maxim. 
     Mădălina Manolache
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 Oratorica

 Știai că teama de a vorbi în public este clasată printre 
primele locuri în topul celor mai mari frici ale oamenilor din 
societatea modernă? Cu siguranță ai avut până acum ocazia de 
a vorbi în public, însă sentimentele negative te-au copleșit. Știm 
că îți dorești să învingi această frică și să poți susține un discurs 
de care să fii mândru, iar Oratorica este aici pentru a te iniția în 
această artă. 
 Cu o experiență de peste 10 ani, proiectul îți vine în 
ajutor prin traininguri și workshopuri susținute de profesioniști 
în domeniu, cu teme precum Comunicare și Public Speaking, 
Influență și Persuasiune, Limbaj Nonverbal și Inteligență 
Emoțională.  

Tu ai nevoie doar de multă dorință și implicare, 
de restul se va ocupa Oratorica!

 EXCHANGE

 Dacă ai vrut dintotdeauna să ai șansa de a vizita un alt 
centru universitar și să descoperi în detaliu un alt oraș din România, 
înseamnă că Exchange reprezintă șansa ta de a te dezvolta. 
 Proiectul constă într-o colaborare între două centre 
universitare unde, pentru două săptămâni, studenții acestor 
universități vor participa la un schimb de experiență. 
 Prin participarea la cursuri, traininguri și activități de 
cunoaștere personală și de lucru în echipă, ai ocazia de a face un 
pas important spre îmbunătățirea competențelor sociale, spre 
dezvoltare și acumulare de experiențe și cunoștințe. 

Fii îndrăzneț și fără teamă de necunoscut, participă la 
Exchange pentru a avea parte de o aventură care

 îți va marca studenția.
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 PRACTICAL ACCOUNTING DAYS

 Proiectul Practical Accounting Days este format din două 
ediții, înglobând principalele aspecte legate de cariera tinerilor 
studenți. Proiectul are o notorietate de peste 14 ani în rândul 
acestora.
 Ediția de toamnă a proiectului, se adresează studenților 
din anul 2, fiind un real sprijin în a-i ajuta să-și găsească cel mai 
potrivit loc de practică. 
 În ediția de primăvară, prin intermediul conferinței și a 
workshopurilor susținute de reprezentanții companiilor, studenții 
vor pune în practică noțiunile teoretice și vor afla care este cheia 
unei cariere de succes.

Dacă vrei să afli noutățile legate de mediul business,  
noi te așteptăm să participi la Practical Accounting Days.

 smart.

 smart. îmbină cele două arii de interes, cea profesională cu 
cea personală, fiind un proiect realizat de studenți care și-au ieșit 
din zona de confort, pentru studenții care vor să facă încă un pas 
în dezvoltarea lor. 
 Acest proiect are ca scop încurajarea și dezvoltarea 
spiritului antreprenorial în rândul studenților din Centrul 
Universitar București. Pentru că există metode de finanțare, dar 
multora dintre noi nu ne sunt prezentate inițiativele de încurajare 
ale spiritului antreprenorial, este esențial să existe proiecte care 
să poată oferi îndrumare în ceea ce privește etapele pe care ar 
trebui să le urmăm la început, pentru a avea o afacere de succes.

Dacă ești pasionat de antrepreoniat, următorul pas 
este înscrierea ta la proiect!

Voluntariat
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ABC-ul ASE

 1913   Este emis Decretul Regelui Carol I de înființare a  
„Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale ”.
 1918   Înființarea Asociației Studenților Academiei de 
Înalte Studii Comerciale și Industriale.
 1926   Se inaugurează Palatul Academiei de Înalte Studii 
Comerciale și Industriale.
 1967   Se adoptă denumirea actuală, Academia de Studii 
Economice din București. La acel moment existau 6 facultăți, 
printre care și Facultatea de Contabilitate.
 2013 Academia de Studii Economice din București a 
împlinit 100 de ani de învățământ economic superior.

CONDUCEREA ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN 
BUCUREȘTI

 Academia de Studii Economice din București, abreviat ASE, 
este o instituție publică de învățământ superior din București, 
fondată în anul 1913. Este cea mai importantă instituție de 
învățământ superior cu profil economic din România. Sediul ASE 
este situat în Piața Romană.
 Universitatea este formată din 12 facultăți, iar fiecare 
facultate este alcătuită din unul sau mai multe departamente.

Educație
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 La nivelul universității, conducerea este realizată de:

 Senatul Academiei de Studii Economice din București 
- Senatul reprezintă comunitatea universitară, garantează 
libertatea academică şi autonomia universitară şi este cel mai 
înalt for de deliberare și decizie la nivelul universităţii. Numărul 
membrilor senatului este de 97, din care 72 cadre didactice și 25 
de studenți aleși în conformitate cu prevederile Legii.

 Consiliul de Administrație (CA) – este structura 
universitară care asigură conducerea operativă a universității și 
aplică deciziile Senatului Universitar. CA este format din: rector, 
prorectori, directorul Consiliului pentru Studii Universitare 
de Doctorat asimilat ca prorector, decani, directorul general 
administrativ şi un reprezentant al studenţilor. Membrii de drept 
ai CA sunt obligaţi să participe la şedinţele și activitățile acestuia.
 Departamentele sunt conduse de câte un Director de 
Departament. Fiecare cadru universitar are un titlu didactic, care 
după ordinea ierarhică se prezintă astfel:
 Profesor Universitar
 Conferențiar Universitar
 Lector Universitar
 Asistent Universitar

Andra Bostan
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Interviu cu domnul 
Marcel Vulpoi

1.  Există vreun proiect sau vreo 
activitate care v-a pasionat în mod 
deosebit de-a lungul studenției 
dumneavoastră?

 Primul dintre ele a fost acela de a lua bursă și de a învăța, 
conștient fiind că este singura modalitate de a avea succes în 
viitoarea carieră. Învățatul a fost de altfel singurul proiect cu 
adevărat important, dar am avut grijă să asigur un echilibru 
între timpul liber petrecut în cămin și prezența la cursuri și 
seminarii în așa fel încât rezultatele să-mi asigure pe de o parte 
îndeplinirea obiectivului menționat anterior, iar pe de altă parte 
crearea unor relații de  prieteniei care au rămas chiar și acum, 20 
de ani mai târziu.

 Ca în orice activitate pe care 
am desfășurat-o, și în activitatea de 
student mi-am propus la începutul 
primului an o serie de obiective pe 
care am încercat să le ating.

 2.   Care ar fi cele 3 principii de bază pe care ar trebui să 
le urmeze un student înmatriculat în anul I?

1. Dați-vă repede seama la ce sunteți buni;
2. Dacă îți place ce faci nu va trebui să muncești nici măcar o 
zi;
3. Asigură-ți un echilibru corect între viața personală și cea 
profesională.

C
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C
arieră3.     Care credeți că este cea mai potrivită modalitate de a pune 

în practică teoria învățată în cadrul facultății?

 Mereu le-am spus studenților că fiecare disciplină pe 
care o studiază în facultate are rolul ei. Puteți spune că v-ați 
realizat profesional atunci când utilizați  în activitatea voastră 
profesională tot ceea ce ați studiat în facultate. Punerea în 
practică a teoriei se poate face doar la un loc de muncă, fie prin 
angajare, fie prin internship-uri în timpul facultății.

4.      Care considerați că sunt pașii spre o carieră de succes?

  Așa cum spunea Ion Creangă că trebuie lăsat copilul 
să-și facă meseria de copil, la fel consider și eu: dacă sunteți 
student faceți-vă meseria de student. Atâta timp cât ești 
implicat total în activitatea pe care o desfășori este imposibil 
să nu ai o carieră de succes. Îmi aduc aminte că în timpul 
studenției, pentru a-mi asigura un venit suplimentar făceam 
tehnoredactare computerizată. Chiar dacă nu era vreo activitate 
mega – challenging, m-am implicat în ea 100% și chiar și acum 
zâmbesc atunci când mă gândesc la pasiunea cu care scriam 
nopțile la calculator lucrări de licență de pe foile colegilor.  

5.  Ce ar trebui să scoatem în evidență pentru a ne putea 
diferenția la un interviu de angajare?

 Cred că cel mai important lucru în viață este atitudinea. 
O atitudine relaxată face diferența întotdeauna. Nu știți să faceți 
ceva, nici o problemă – învățăm. Învățați să vă uitați în ochii 
interlocutorului vostru atunci când vorbiți. Este o atitudine 
corectă. Și nu în ultimul rând: zâmbiți chiar și atunci când vorbiți 
la telefon. Cealaltă persoană va simți asta.
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6.     Pe ce criterii vă bazați atunci când angajați studenți în 
cadrul firmei dumneavoastră?

 De mai mult de 10 ani angajăm întotdeauna pe aceleași 
criterii: cine ia cea mai mare notă la examenul de contabilitate 
este angajat. Rezultatele implementării acestui mod de gândire 
sunt extraordinare. Avem angajați, foști studenți, cu care mi-e 
frică să mă contrazic uneori. Ferice de profesorul care este 
depășit de elev. 

7.  Cum credeți că va influența digitalizarea/evoluția 
tehnologică activitatea de contabil?

 Există studii care spun că meseriile cu cea mai mare 
probabilitate de dispariție sunt cele de contabil și de auditor 
datorită implementării tehnologiei. Eu consider că, de fapt, 
aceste meserii nu vor dispărea, ci vor evolua!

Vă mulțumim!
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 Având în vedre că acum ești student cu acte în regulă și că 
îți vei petrece cel puțin patru din cinci zile în clădirile ASE-ului, îți 
oferim câteva alternative unde poți mânca la un preț convenabil.

WE ARE HUNGRY

Cantina Cihoschi
 Cea mai apropiată cantină ce se află 
în zona Pieței Romane, fiind amplasată în 
clădirea Cihoschi (clădirea 4). Dacă te afli 
în clădirea Ion N. Angelescu (clădirea 0), 
poți ajunge foarte ușor la aceasta trecând 
prin pasajul de la etajul 1 care leagă cele 
două clădiri. După ce comanzi și achiți 
la casă, vei fi servit la masă de către 
personalul cantinei. Aflându-se la primul 
etaj al clădirii 4, avantajul pe care aceasta 
îl oferă este timpul economisit, întrucât se 
află în incinta universității.

Program                     
Luni-Vineri
12:00-15:00

Cantina Moxa
 Dacă pe parcursul anului vei fi 
cazat în căminul Moxa și, fie nu ai timp să 
gătești, fie nu primești pachet de acasă, 
această cantină este foarte convenabilă 
deoarece, cu aproximativ 10 lei, te vei 
putea bucura de o masă consistentă, 
formată din felul I, felul II și desert. 
 Totodată, dacă nu ai timp să vii 
zi de zi la cantină, îți poți lua mâncare la 
pachet în propriile recipiente.

Program 
Luni-Vineri: 

12:00-16:00 și 
17:00-19:00

Sâmbătă
12:00-16:00Bianca Botă

Educație
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Cămine

Moxa D
          Adresa: Strada Mihail Moxa, Nr. 11.
 Căminul Moxa D se află la 12 
minute de mers pe jos până la Piața 
Romană.  Este încadrat la gradul I de 
confort, având baie în cameră și locuri 
pentru patru persoane, face parte din 
căminele mixte, iar în aceeași curte vei 
găsi Cantina Moxa, Cabinetul Medical și 
Cabinetul Stomatologic.

Belvedere Nou
          Adresa: Strada Chibzuinței, Nr. 02.
     Complexul Belvedere Nou are 
în componență 3 cămine (A6, A7, 
A8) încadrate la gradul I de confort. 
Acestea dispun de sală de fitness în 
A7, cantină privată și spălătorie la 
parterul căminului A6. Camerele sunt 
de 4 persoane, dispunând de baie 
proprie, iar cele din A8 sunt dotate cu 
aer condiționat. Căminul se află la 15 
minute de stația de metrou Crângași.

Scanează 
pentru locație

Scanează 
pentru locație
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Tei
 Adresa: Bulevardul Lacul Tei, 
Nr. 116 .
 Căminul Tei C1 se află foarte 
aproape de Lacul Tei, camerele sunt 
mixte, de 5 persoane ( confort I și II), 
fiecare având baie proprie. Căminul 
este dotat cu săli de lectură.

Belvedere Vechi 
 Adresa: Strada Cristian Pascal.
 Complexul se află amplasat 
lângă Belvedere Nou. Acesta cuprinde 
căminele A1, A2, A3 și A4, oferind 
studenților camere de 3 locuri și fac 
parte din căminele cu gradul al II-lea de 
confort. În vreme ce A1 este cămin de 
băieți, A2, A3 și A4 sunt cămine de fete 
și au gradul de confort II, având baia la 
comun, amplasată pe hol.

Agronomie 
 Adresa: Strada Mărăști, Nr. 59.
 Căminele C1 și C2 din 
Complexul Agronomie, dispun de săli 
de lectură și bucătărie, camerele au 
câte 4 locuri, iar baia este la comun, 
având gradul al II-lea de confort. 
Căminul C1 este de fete, iar căminul 
C2 de băieți.

Educație

 Pentru a fi mereu informat cu privire la plata regiei, 
perioadele de redistribuiri sau alte informații, nu uita să accesezi 
site-ul www.cazare.ase.ro
 De asemenea, dacă nu ai reușit să intri la unul dintre 
căminele de stat, poți sta la unul privat din București, acestea 
fiind: West Gate Studios, ARCCA, Cămin Greenbuilding, 
Campus Est, Carpex.
  Florin Cernica





www.ascig.ro 31

Datorie sau creanță

 “TAXE DIN NOU?!” Din păcate, unul dintre lucrurile cu 
care te confrunți atunci când devii student este cel legat de 
taxe, de aceea, considerăm că este necesar să cunoști informații 
legate de acestea.  
 Taxa de școlarizare
 Taxa de școlarizare este de 4000 lei/ an și se va achita 
doar în cazul în care nu ai fost admis la buget sau dacă în urma 
sesiunii de examene, ești repartizat la taxă. Aceasta se poate plăti 
în 2 tranșe egale în primele 3 săptămâni ale fiecărui semestru.
 Restanța
 Atenție! Prima restanță pe care o “câștigi” 
neprezentându-te la examen va fi gratuită. În cazul în care nu 
promovezi un examen, pentru reexaminare va trebui să plătești 
75 de lei.
 Examen de mărire a notei
 Atenție! Dacă dorești să susții un examen de mărire, 
trebuie să știi că îl poți susține doar pentru anul curent. Dacă 
nu ești mulțumit de nota inițială, reexaminarea te va costa 50 
de lei. Poți susține maxim 2 măriri pe an, dar cu condiția să nu ai 
restanțe.

Educație
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 Unde plătesc taxele?

 Plata taxelor se poate face prin mai multe metode:

 Casieriile ASE
1. Casieria din Căderea Bastiliei – parter 
  Sala 0030, program: Luni – Vineri: 8:30-14:00 și 15:00-
18:00
  Sala 0031, program: Luni – Vineri: 8:30-14:00

2. Casieria din Macedonski – parter
 Program: Luni – Vineri: 8:30-14:00

 Card BRD, emis de ASE
               Contul  ASE  deschis   la BRD  fiind: RO59BRDE445SV36571854450
               CUI ASE: 4433775

 Numerar la băncile BRD SI BCR (comision de 2 lei)

 Vei găsi în ASE și două agenții BRD, după cum urmează:

 BRD-ASE (în incinta Clădirii Mihai Eminescu – parter)
     Program: Luni-Vineri: 09:00-17:00
 BRD-MOXA (în incinta cantinei  Moxa – parter)
     Program: Luni-Vineri: 09:00-17:00
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 Atenție! Ai grijă să îți plătești taxa, atât pentru restanță, 
cât și pentru mărire, cu cel puțin 48h înainte de examen.
 Vei găsi la începutul anului în orar o disciplină facultativă. 
Înscrierea este gratuită dacă ești încadrat la buget. Dacă ești 
încadrat la taxă, va trebui să achiți o taxă în valoare de 150 de lei 
pe semestru.
 Se poate să nu fii mereu norocos, iar în cazul în care îți 
pierzi cardul de student, va trebui să achiți o taxă de 25 de lei 
pentru un duplicat, iar dacă îți pierzi legitimația pentru transport, 
vei fi nevoit să achiți 5 lei pentru un duplicat.
 Cu siguranță vor fi momente când vei avea nevoie să 
împrumuți o carte de la bibliotecă, așa că este esențial să respecți 
termenul de returnare a cărților împrumutate. Dacă totuși uiți să 
returnezi o carte la timp, va trebui să achiți o taxă de 2 lei/zi.

 SISTEMUL DE BURSE

 Academia de Studii Economice din București pune la 
dispoziția studenților un sistem de burse care pot fi accesate în 
funcție de diferite criterii.

 Bursă socială (580 lei)
 Se acordă la cerere pe durata studiilor, până la împlinirea 
vârstei de 35 de ani, în limita a 30% din fondul total de burse 
alocat facultății studenților integraliști, forma de finanțare buget, 
care dovedesc cu documente prezentate în original sau copii 
legalizate, că se încadrează în următoarele categorii:
 a) studenți orfani sau studenți proveniți din case de copii 
sau plasament familial;
 b) studenți care se află în evidențele dispensarului 
studențesc și atestă cu certificate medicale vizate de acesta că 
suferă de una dintre afecțiunile prevăzute de Ordinul Ministrului 
Educației Naționale nr.3392/2017;

Educație
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 c) studenţi a căror familie realizează, în cele 3 luni înainte 
de începerea semestrului/anului universitar (lunile noiembrie, 
decembrie și ianuarie, respectiv iunie, iulie și august),  un venit  
lunar  net  mediu  pe  membru  de  familie  mai  mic  decât 
valoarea salariului de bază minim net pe economie.
    
 Burse pentru ajutorul social ocazional (580 de lei)
 Studenții pot beneficia ocazional, la cerere, pe baza 
documentelor justificative, de următoarele tipuri de burse 
sociale, indiferent dacă mai beneficiază de altă categorie de 
bursă:
 a) bursa pentru ajutor social ocazional pentru 
îmbrăcăminte și încălțăminte, care se poate acorda studenților 
cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv, pentru care 
s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, studenților 
defavorizați din punct de vedere socio-economic;
 b) bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, 
care se acordă studentei/studentului a cărui soție nu realizează 
deloc venituri sau venituri mai mici decât salariul de bază minim 
net pe economie și se acordă o singură dată în cursul anului 
universitar pentru fiecare copil născut;
 c) bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces, 
care se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei 
studentului.

 Bursă de merit (700 de lei)
Se acordă studenților integraliști de la programele de studii 
universitare de licență și masterat, forma de învățământ cu 
frecvență care ocupă locuri de finanțare de la buget, în funcție 
de media ponderată obținută, după cum urmează:
 a) pentru semestrul I sunt luate în considerare 
rezultatele profesionale ale anului universitar precedent sau 
punctajul obținut la concursul de admitere în ASE (pentru anul 
I, programele de licență și masterat)
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 b) pentru semestrul al II-lea sunt luate în considerare 
rezultatele profesionale ale semestrului I din anul universitar 
curent.

 Bursă de performanță pentru rezultate deosebite la 
învățătură (1000 lei)
 Se acordă unui procent de 3% din numărul total al 
studenților de la programele de licență și masterat, forma de 
învățământ cu frecvență și care ocupă locuri cu finanțare de la 
buget, în ordinea mediilor, proporțional pe fiecare an, luându-
se în considerare rezultatele profesionale exprimate prin media 
ponderată cu punctele de credit a notelor obținute, urmând 
aceleași criterii ca în cazul bursei de merit. Studenții din anul I la 
programele de licență și masterat vor primi bursă de performanță 
pentru rezultate deosebite la învățătură în semestrul I pe baza 
mediei obținute la concursul de admitere.

 Bursa de performanță pentru rezultate deosebite în 
activitatea de cercetare științifică și bursa de performanță 
pentru rezultate deosebite în activitățile culturale, 
organizatorice și sportive (1400 lei)
 Se acordă pe baza celui mai mare punctaj obținut de 
candidat, conform grilei de punctaj, utilizată la acordarea 
acestor burse. Studenții care doresc să aplice, trebuie să fie 
integraliști, cu media generală a anilor de studii minim 8,00, 
respectiv minim 9,00.
 
 Bursă de excelență pentru rezultate deosebite în 
activitatea de cercetare (800 lei)

 Bursă de excelență pentru performanțe deosebite în 
activitatea organizatorică și culturală (800 lei)

Educație



www.ascig.ro36

 Bursa de excelență “Mihail Manoilescu” pentru 
întreaga activitate profesională, de cercetare științifică, 
organizatorică, culturală și sportivă (1000 lei)
 Studenții de la programele de licență și masterat, care 
doresc să aplice pentru aceste burse, trebuie să fie integraliști 
cu media ponderată generală a anilor de studiu minim 8,00 în 
cazul burselor pentru performanțe deosebite în activitatea 
organizatorică, culturală și sportivă, respectiv minim 9,00 pentru 
bursa “Mihail Manoilescu” și pentru cele de cercetare.

Bianca Botă
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Cum se citește orarul?

 Unde este afișat?
 Orarul se afișează încă din prima săptămână la avizierul 
facultății și pe pagina personală. Pot apărea modificări sau 
diferențe între cele două surse de informare, deci fii cu ochii în 
patru după acestea.

 Ce sunt cursurile ?
 Cursul este echivalentul orelor de liceu la care participă 
toată seria, unde profesorul îți va indica materialele necesare 
care trebuie studiate pentru examen.
 Ce sunt seminariile ?
 Seminariile sunt mai interactive spre deosebire de cursuri, 
se axează pe partea practică a informațiilor asimilate la cursuri, 
unde studenții participă doar în grup. 

Ana Simoiu

Educație
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Ce studiem?

Anul I

•	

SEMESTRUL I NR. 
CREDITE

SEMESTRUL II NR.  
CREDITE

Matematici aplicate 
în economie

5 Contabilitate 
în mediul de afaceri

4

Microeconomie 4 Macroeconomie 4
Tehnologia 

aplicațiilor Office
5 Contabilitate 

financWiară 
conform IFRS

5

Introducere în 
contabilitate

5 Drept societar 4

Dreptul afacerilor 4 Baze de date 
financiar-contabile

5

Management 4 Finanțele 
întreprinderii

5

Limbă străină 3 Limbă străină 3
Sport 1 Sport 1

Educație



www.ascig.ro40

Anul II

•	

SEMESTRUL I NR. 
CREDITE

SEMESTRUL II NR.
CREDITE

Contabilitate 
financiară conform 

reglementarilor 
europene

Piețe financiare

Limbaje de 
programare

Contabilitate 
managerială

Gestiunea bazelor de 
date relaționale

5 Marketing 4

Audit intern 5 Dreptul Uniunii
Europene

3

 Contabilitate 
consolidată

5 Dezvoltarea 
aplicațiilot Web

4

Filosofie 4 Contabilitate și 
gestiune fiscală

4

Sport 1 Opțional:
    Produse informatice              

financiar-contabile
Tehnologii pentru 

dezvoltarea 
aplicațiilor 

informatice de 
gestiune

Managementul 
întreprinderii      

virtuale-
antreprenoriat

4

6 4

5 5
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Anul III

•	

SEMESTRUL I NR. 
CREDITE

SEMESTRUL II NR. 
CREDITE

Audit financiar
4

Analiză 
economico-

financiara
5

Introducere în analiză 
economico-financiară

4 Evaluarea
 întreprinderii

5

Statistică 5 Business 
intelligence

5

Sisteme 
informatice de 

gestiune
4

Econometrie
5

Politici 
și opțiuni 
contabile

5
Contabilitate publică

5

Măsurarea și 
controlul 

performanței
4

Contabilitatea 
instituțiilor de credit 5

Opțional:
Mangementul 

resurselor umane
Metodologii 
manageriale

Managementul 
investițiilor

Managementul 
calității proceselor
Etică și integritate 

academică

4

Ana Simoiu

Educație
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Ce este aceasta?
 Sesiunea de Comunicări 
Științifice reprezintă un eveniment 
organizat în fiecare an de către 
A.S.E. în parteneriat cu numeroase 
firme ce activează în domeniul 
economic, eveniment în cadrul 
căruia studenții își expun lucrările 
de cercetare realizate.

Sesiunea de Comunicări
Științifice

Cine poate participa?
 Aceasta este deschisă tuturor studenților înscriși la toate 
programele de licență ale facultăților existente în cadrul Academiei 
de Studii Economice. De asemenea, nu se percepe nici o taxă de 
participare.

Ce trebuie să faci?
 Primul pas este să îți alegi un profesor coordonator de la 
disciplina în care dorești să îți întocmești această lucrare. Apoi, 
sub îndrumarea acestuia, cercetezi cât mai bine tema din diferite 
surse de informare, pentru a îți contura ideea pentru  lucrarea ta. 

Când se desfășoară?
 De obicei, aceasta se desfășoară în cel de-al doilea semestru 
al anului universitar.

Ce îmi oferă participarea la această sesiune?
 Simplu, numai beneficii. Pe lângă experiența de a îți exersa 
arta oratoriei și de a acumula informații suplimentare, există 
diferite premii oferite de către ASE și de către firmele partenere 
pentru cele mai reușite lucrări științifice. 
      Ana Simoiu
      

Educație
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Facilitățile studenției

 CABINET MEDICAL PENTRU STUDENȚI

 În calitate de student al Academiei de Studii Economice 
beneficiezi de asistență medicală gratuită, fie că este vorba de 
medicină generală sau servicii stomatologice. Cabinetele se află în 
incinta complexului Moxa.

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

Program
Luni-Vineri: 07:00-20:00

Cabinetul stomatologicCabinetul de medicină generală

 TRANSPORT

 1. În ceea ce privește transportul feroviar, dacă ești 
înmatriculat la o formă de învăţământ cu frecvenţă (licență, 
master, doctorat), în instituţiile de învăţământ superior acreditate 
din România, beneficiezi de gratuitate la toate categoriile de 
trenuri (Regio și InterRegio) la clasa a II-a, pe tot parcursul anului 
calendaristic. Biletele gratuite pentru studenţi pot fi procurate 
de la casele de bilete ale CFR Călători sau ale companiilor private 
sau de la personalul de tren în baza legitimaţiei de student, vizată 
pentru anul universitar în curs şi a actului de identitate.
 2. În cazul abonamentelor STB, beneficiezi de 50% 
reducere, urmând ca decontul să se realizeze pentru toți studenții 
bugetari. Tot ce trebuie să faci este să deții un card la bancă și 
să depui lunar bonurile ștampilate la departamentul de burse al 
universității (sala 0438).
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Tipurile de abonament:

•	 Abonament pe toate liniile - 25 lei
•	 Abonament pe 2 linii - 17,5 lei
•	 Abonament pe o singură linie - 15 lei

 3. Dacă dorești un abonament la METROREX, tot ce trebuie 
să faci este să te prezinți cu legitimația de student vizată la 
începutul anului universitar și cartea de indentitate la una dintre 
următoarele casierii speciale:

Pentru eliberarea abonamentului de STB ai nevoie de:

•	 Legitimația de student vizată la începutul anului universitar
•	 Cartea de identitate
•	 Portofelul electronic
•	 Suma necesară tipului de abonament dorit

 În momentul în care îți faci abonament va trebui să îți 
procuri un portofel electronic cu numele și prenumele tău. În 
cazul pierderii acestui portofel, va trebui să achiți 5 lei pentru
altul nou.

•	 Piața Romană ( L-V 07:00-20:00) - funcționează și pe 
perioada vacanțelor școlare

•	 Piața Unirii 1 (L-V 07:00-20:00; S 10:30-17:00) - funcționează 
și pe perioada vacanțelor școlare

•	 Piața Unirii 2 (L-V 07:00-20:00; S 10:30-17:00) - funcționează 
și pe perioada vacanțelor școlare

•	 Gara de Nord 1 (L-V 07:00-20:00)
•	 Grozăvești (L-V 07:00-20:00)
•	 Eroilor (L-V 07:00-13:30)
•	 Universității (L-V 10:30-17:00)
•	 Piața Victoriei (L-V 13:30-20:00)

Educație
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•	 Politehnica (L-V 13:30-20:00)
•	 Nicolae Grigorescu ( L, Mi, V 07:00-13:30; Ma, J 13:30-

20:00)
•	 Apărătorii Patriei (L, Mi, V 07:00-13:30; Ma, J 13:30-

20:00)

 Diferența dintre STB și METROREX, pe lângă tarif, o face 
timpul pe care îl economisești. Astfel, o cartelă cu 2 călătorii la 
metrou costă 5 lei, iar o călătorie cu STB costă 1,3 lei. Însă durata 
călătoriei cu metroul este semnificativ mai mică decât durata 
unei călătorii cu tramvaiul/troleul/autobuzul.

Helpful Info
 Nu sta în fața ușilor care se deschid! Călătorii care coboară 
din vagoane au prioritate față de cei care urcă.
 Ai greșit stația sau ai uitat să cobori? Nu-ți face griji, cu toții 
am trecut prin asta. Soluția e să nu-ți fie frică să le ceri colegilor 
sau străinilor indicații. La un moment dat te vei obișnui și o să-i 
ajuți tu pe alții.
 Reține că singurul punct de legătură între 3 dintre liniile 
de metrou este stația Piața Unirii, motiv pentru care este și cea 
mai aglomerată.
 Dacă se întâmplă să ratezi metroul, va trebui să aștepți 
aproximativ 6-8 minute până va veni următorul metrou. De 
asemenea, durata medie între stații este de 2 minute.
 Pe scările rulante se stă pe partea dreaptă (pentru ca 
oamenii care se grăbesc să poată trece).
 Pentru călătoriile cu STB și METROREX poți folosi Google 
Maps  sau Moovit, care te vor îndruma spre locația dorită, 
sugerând mai multe trasee cu informații despre durata călatoriei, 
ce mijloace de transport trebuie să folosești și programul. 
acestora.
               Cătălina Maxim 
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 Îți place să comunici și să transmiți altora cunoştințele 
tale, cât şi pasiunea pentru cercetare? Dorești să ai o alternativă 
profesională față de cea de economist? Îți place să lucrezi cu copiii 
sau/și adulții? Atunci, cu siguranță, o carieră în educație ți s-ar 
potrivi de minune.

 Academia de Studii Economice îți oferă șansa de a te califica 
și pentru domeniul educațional prin programele Departamentului 
pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), care are drept 
misiune asigurarea pregătirii pedagogice, psihologice şi metodice 
a studenților şi absolvenților de învățământ superior care optează 
pentru profesia de cadru didactic. Mai multe detalii poți găsi pe 
site-ul: www.dppd.ase.ro. 

PROGRAMELE DE PREGĂTIRE 
PSIHOPEDAGOGICĂ
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 Date de contact:

 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

 Program secretariat: Luni - Vineri: 10:00 - 12:00, str. Mihail 
Moxa, nr. 5 – 7, sala 3004.

 Telefon: +40213191900, interior 448, 130 
 Email: secretariat@dppd.ase.ro 
 Site: www.dppd.ase.ro

 Programul de pregătire psihopedagogică este un pachet 
de discipline facultative distincte de cele ale programului tău de 
studiu de specialitate. Parcurgerea și finalizarea sa îți va da încă o 
calificare – aceea de profesor. Dacă te-ai înscris, urmărește orarul 
activităților didactice și prezintă-te la cursuri. 
 Dacă ești student la buget, ești scutit de taxa de școlarizare. 
Dacă esti student la taxă, plătești o taxă de școlarizare/disciplină 
de 150 lei. Dacă treci de la taxă la buget, nu vei mai plăti taxe 
de școlarizare pentru cursiurile din programul de pregătire 
psihopedagogică. 
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, și general obligatoriu; 
 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. 
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Erasmus
-proiect sau aventură?-

 Erasmus este un proiect ce încurajează studenții să iasă din 
zona lor de confort și să încerce pentru o perioadă limitată de timp 
să studieze într-o facultate de peste hotare. Acesta contribuie la buna 
dezvoltare a studenților prin adaptarea la un nou stil de viață, un 
nou stil de predare și cu siguranță o nouă perspectivă. 
 
 Pentru a participa la această minunată experiență, un 
student trebuie să îndeplinească câteva criterii de eligibilitate 
precum:

  

 Selecţia candidaţilor pentru mobilităţi studenţeşti              
Erasmus de studii se face prin concurs, pe baza rezultatelor 
profesionale cumulate, a rezultatelor testului de competenţă 
lingvistică şi a interviului de selecţie.

•	 Să fii student la licență/master/doctorat;
•	 Să fii absolvit minim 2 semestre de studii în momentul 

începerii mobilității;
•	 Să fie integralist şi să aibă media generală minim 7,00 în 

momentul selecţiei;
•	 Să fie prezent la toate activitățile de selecție.
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Educație Candidatul va depune la Biroul pentru Programe 
comunitare un singur dosar conţinând următoarele documente 
obligatorii:
•	  Formular de înscriere, cu precizarea opţiunilor (maxim 7 

opțiuni, aparţinând unui singur spaţiu lingvistic);
•	  Scrisoare de intenţie (redactată în limba străină în care se 

vor efectua studiile);
•	  Curriculum vitae (tehnoredactat în limba străină în care 

se vor efectua studiile);
•	  Proiect de studii (tehnoredactat în limba străină în care 

se vor efectua studiile), în care să se detalieze obiectivele 
de studii şi profesionale prevăzute pe durata mobilităţii (1-2 
pagini);

•	  Documente opţionale relevante pentru mobilitatea 
solicitată: Certificate lingvistice, Atestate profesionale, 
Diplome, Certificate, Atestări privind rezultatele cercetării 
ştiinţifice studenţeşti, practicii, participării la proiecte 
extracurriculare.

•	 Scrisori de recomandare de la cadre didactice / coordonatori 
 Media generală de concurs se determină prin 
ponderarea celor trei criterii de selecţie, după cum urmează:
•	  media cumulată a anilor de studii 50%;
•	  rezultatul testului de competenţă lingvistică 30%, pentru 

promovarea testului de competenţă lingvistică este necesară 
obţinerea unui punctaj de minim 5,00 din 10,00;

•	  nota obţinută la interviul de selecţie 20%, pentru 
promovarea probei este necesară obţinerea unui punctaj de 
minimum 5,00 din 10,00.

 Pentru ca un student să fie eligibil pentru mobilitate,   me-
dia generală de concurs este de minim 5,00.

           Ana Simoiu
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 Ca student, pe lângă 
obligațiile de care ți s-a tot amintit  
în nenumărate rânduri de către 
profesori, ai și anumite drepturi pe 
care, probabil, nu le știai. Ești curios? 
 Statutul Studentului - te ajută 
să îți cunoști, atât drepturile, cât 
și obligațiile, fiind prima inițiativă 
legislativă ce aparține în totalitate 

studenților.  După ce Alianța Națională a Organizațiilor Studențești 
din România (ANOSR) a militat timp de 5 ani pentru aprobarea ei, 
aceasta a fost posibilă pe data de 30 Martie 2012 și implementată în 
cadrul ASE pe data de 20 Martie 2013.
 Dacă vrei să fii un student informat, un student cu prioritate, 
trebuie să cunoști următoarele aspecte:

DREPTURI:
 ª   Dreptul la suport de curs gratuit (de minim 5 pagini), 
în format fizic sau electronic și acces la toate materialele 
didactice disponibile în mod gratuit, în bibliotecile 
universitare sau pe site-ul facultății.                                       

 ª   Dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni 
de la începerea semestrului, cu privire la programa 
analitică, structura și obiectivele cursului, competențele 
generate de acesta, precum și cu privire la modalitățile 
de evaluare și examinare. Orice modificare ulterioară a 
modalităților de evaluare și examinare, poate fi făcută 
doar cu acordul studenților.

STATUTUL STUDENTULUI



www.ascig.ro 53

Educație

 ª Dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secție/
grupă, în funcție de dimensiunea acestor structuri, din 
rândul cadrelor didactice, din facultatea în cadrul căreia își 
desfășoară cursurile.
                                                                                                                                 

 ª Dreptul de a refuza să participi la procesul educațional 
mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând cursuri, laboratoare și 
seminarii, exceptând cazurile de pregătire practică. 
                                                                                                                                       

 ª Dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie 
a competențelor dobândite după parcurgerea unui curs, 
cu respectarea programei și dreptul de a cunoaște baremul 
după care ai fost evaluat.

 ª Dreptul de a contesta notele obținute la examenele 
scrise, conform regulamentelor interne ale universității. 
Rezolvarea contestației va fi făcută de către o comisie din 
care nu fac parte cadre didactice care au evaluat inițial, în 
prezența studentului contestator, în cazul în care studentul 
solicită acest lucru.

 ª Dreptul de a fi reprezentați în Senatul Universitar și în 
Consiliul Facultății, într-o proporție de minim 25%, în condițiile 
Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a 
Cartei Universitare.

 ª Dreptul de gratuitate în proporție de 75% pentru 
accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, 
la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituții 
publice, 50% gratuitate pentru transport local în comun, de 
suprafață și subteran, auto și naval și gratuitate 100% pentru 
transportul feroviar.
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AI OBLIGAȚIA :
 ª  De a respecta Carta Universitară, regulamentele și deciziile 

universității.

 ª   De a respecta prevederile codului etic al universităţii.

 ª   De a utiliza în mod corespunzător, conform destinației 
stabilite, toate facilitățile și subvențiile primite.

 ª   De a suporta eventualele prejudicii aduse bazei materiale 
puse la dispoziție de către instituția de învățământ superior.

 ª   De a-ți îndeplini angajamentele financiare impuse de către 
instituția la care studiezi, în condițiile stabilite în contractul de 
studii.

 Pentru a cunoaște toate drepturile și obligațiile pe care 
le ai, poți intra pe www.ascig.ro sau ne poți trimite un e-mail cu 
subiectul Statutul Studentului la office@ascig.ro.

Andrada Bostan
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Cine te reprezintă?

 

Cine este reprezentantul studenților?
 Studentul reprezentant este delegatul studenților, ales prin 
vot, care reprezintă interesele colegilor săi în forurile consultative sau 
decizionale de la nivelul facultăților, al universității sau cel național. 
Trebuie să mai știi că studenții sunt membri cu drepturi depline ai 
comunității universitare, fiind parteneri în managementul Academiei de 
Studii Economice.
 De asemenea, nivelul de bază de la care pornește reprezentarea 
este grupa din care faci parte. Reprezentantul grupei sau șeful grupei 
este echivalentul șefului de clasă din liceu.

Cine poate fi reprezentant?
 Oricine își dorește să se implice și să fie mereu informat.

        Cum poți ajunge student reprezentant? 
Ce pași trebuie să urmezi?

 
 În Academia de Studii Economice din București, alegerile 
studenților reprezentanți sunt organizate de către Senatul 
Studențesc pe baza unui calendar aprobat și comunicat prin 
intermediul www.senat.ase.ro, la începutul fiecărui an universitar.
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 Primul nivel de reprezentare al studenților este cel de 
reprezentant de grupă, ales de către colegii de grupă la începutul 
anului universitar și practic va menține contactul cu cadrele 
didactice, în special cu cele de la seminar.

 Următorul nivel este reprezentarea la nivel de serie. Ca 
reprezentant de serie, vei păstra legătura cu cadrele didactice de la 
curs și vei menține contactul cu șefii de grupă din seria ta, în aceeași 
măsură în care va trebui să menții contactul cu reprezentanții de 
serie de la celelate serii. Din acest motiv trebuie să îndeplinești și 
anumite condiții, mai exact să ai minimum media 8 și să fi dovedit 
abilități organizatorice. Reprezentanții tuturor seriilor din toți anii 
de studiu de la programele de licență și masterat formează Consiliul 
Studenților Facultății.

 Următorul nivel este Consiliul Facultății. Din acest for 
decizional pot face parte membrii Consiliului Studenților prin 
scrisori de intenție pentru a candida și prezentarea unui CV 
prin care să detaliezi motivele pentru care dorești să candidezi. 
Trebuie să mai știi că poți face parte din Consiliul Facultății 
chiar dacă nu ești reprezentant de serie (adică nu faci parte din 
Consiliul Studenților). Însă, pentru acest lucru, pe lângă CV și 
scrisoarea de intenție, trebuie să prezinți un tabel cu semnături 
ale susținătorilor din anul tău de studiu. După prezentarea 
candidaturii, alegerea ta în Consiliul Facultății se va face prin vot 
universal, direct și secret de către toți studenții facultății conform 
unui calendar elaborat de Biroul Electoral Central al Studenților. 
Odată ales în Consiliul Facultății, faci parte din Biroul Permanent 
al Consiliului Studenților Facultății.
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 Mai departe, poți candida pentru un loc în Senatul 
Universitar. Procedura e asemănătoare cu cea pentru alegerea 
în Consiliul Facultății: trebuie să prezinți un CV și o scrisoare de 
intenție, urmând a fi ales de către toți studenții facultății pe care 
o reprezinți.
 Structura Senatului Universitar este asemănătoare celei 
Consiliului Facultății, adică 25% studenți și 75% cadre didactice.

Ana Simoiu
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DISCIPLINĂ OPȚIONALĂ

Reprezintă o disciplină 
aleasă de către tine în 
funcție de competențele 
pe care dorești să le 
dezvolți, unde vei avea de 
susținut un examen, iar 
nota obținută va fi luată 
în considerare la calculul 
mediei finale.

Vocabular...

PUNCTE CREDIT

 Reprezintă un mod de evaluare a studenților în ceea ce 
privește munca depusă în promovarea unei discipline. 

1 punct credit =30 h de învățare

 

1 an universitar = 60 de credite 

DISCIPLINĂ FACULTATIVĂ

Reprezintă o disciplină 
diferită de cele studiate 
la facultate, precum 
limba germană, rusă, 
japoneză, italiană, turcă, 
dar și discipline precum 
geopolitică, doctrine 
economice etc. Pentru 
fiecare materie facultativă 
se achită o taxă. de 100 de 
lei/semestru (doar în cazul 
în care ești la finanțare cu 
taxă).
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FIȘA DISCIPLINEI

 Este un document ce conține obiectivele și competențele 
pe care le vei dobândi în cadrul disciplinei respective, dar și 
structura cursului și modalitățile de evaluare, precum și ponderea 
lor din nota finală. Aceasta se regăsește pe site-ul online.ase.ro.

...studențesc

INTEGRALIST

 Dacă promovezi toate examenele la finalul anului 
universitar, vei avea 60 de puncte credit obținute și vei putea 
spune cu mândrie că ești integralist. 

VERIFICAREA

 Reprezintă evaluarea cunoștințelor la o anumită disciplină 
în presesiune (adică până în ultima săptămână de curs, înainte de 
începerea sesiunii), aceasta fiind la fel de importantă precum un 
examen.

           Ana Simoiu
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 În perioada studenției va fi necesar să aprofundezi 
anumite subiecte și va trebui să aloci 2-3 ore din timpul tău 
pentru studiul individual. Universitatea dispune de un număr 
mare de săli de lectură, dotate cu cărți din diverse arii de studiu.

 În cazul în care întâmpini dificultăți în a găsi o carte 
printre numeroasele rafturi, poți folosi unul dintre calculatoarele 
existente în sală pentru a căuta după diferite criterii.

 Bibliotecile pe care le ai la dispoziție sunt:

 1.  Sala de lectură și împrumut Victor Slăvescu, etaj 1, sala  
       0118;
 2.  Sala de lectură și împrumut Paul Bran, etaj 2, sala 0219;
 3.  Sala de lectură și împrumut periodic Ion Răducanu,   
       etaj  1, sala 0116;
 4.     Sala de lectură din cladirea Virgil Madgearu (Cibernetică);
 5.  Sala de lectură din incinta căminului Belvedere Vechi.

 Accesul în bibliotecă se face doar pe baza cardului de 
student cu cod de bare, emis gratuit de către ASE. În cazul pierderii 
originalului, taxa de eliberare a unui nou card este în valore de 25 
lei.

Bibliotecile ASEEd
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 Toate materialele bibliotecii sunt etichetate cu o bulină 
astfel:

  
 Tipuri de perioade de împrumut:

 a. împrumut pentru 3 zile (deține codul itz, care este aplicat                       
pe eticheta cu cod de bare din interiorul copertei);
 b. împrumut pentru 7 zile (codul its);
 c. împrumut pentru 15 zile (codul itm);
 d. împrumut pentru 30 zile (codul itl).

 Dacă nu ai timp să ajungi la bibliotecă, o poți accesa în 
formă digitală pe site-ul www.ase.ro.

 Un alt beneficiu pe care ți-l oferă facultatea este accesul 
online la textul integral al revistelor științifice renumite la nivel 
global, cărți academice și enciclopedii.

 Nu uita: să ai mereu legitimația cu tine și să returnezi 
cărțile la timp!

                   Bianca Botă

Educație
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I. SIMUR – Pagina personală

 Academia de Studii Economice dispune în prezent de un 
Sistem Informatic de Management al Universităților din România 
(SIMUR), renunțându-se astfel la carnetele de student în format 
fizic.
 De ce este mai eficientă această metodă?
 Pagina personală în format electronic permite accesarea 
informațiilor mult mai ușor și  în timp util. Cuprinde informații 
diverse și mult mai detaliate decât ar putea conține un carnet de 
student. 
 Accesând site-ul webstudent.ase.ro, puteți afla mult mai 
rapid situația notelor la examene, programul examenelor, orarul și 
eventual, alte taxe de plătit sau anunțuri din partea administrației. 
Pentru a putea folosi pagina personală, trebuie să îți creezi contul 
personal IDM ( IDentity Management ). Tot ce trebuie să faci este să 
accesezi site-ul idm.ase.ro - rubrica “ formular studenți”, introduci 
CNP-ul, după care verifici informațiile returnate și urmezi pașii 
până la final.

 ATENŢIE !
 În cazul în care nu ai plătit căminul, accesul la pagină îți va 
fi restricționat, până când vei efectua plata respectivă.
 Dacă întâmpinați probleme cu pagina personală, puteți 
apela la Servicul Rețele, aflat la subsolul clădirii Virgil Madgearu 
(clădirea 2 – Cibernetică).

 SIMUR + Secretariat
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II. Primul ajutor din partea secretariatului

 Dacă ai deja informații de la colegii din ani mai mari, 
referitoare la materiile studiate, care dintre profesori sunt mai 
indulgenți și care mai stricți, care sunt cele mai faine pub-uri din 
zonă și unde anume distracția se simte la ea acasă, când vine 
vorba de “regimul”  facultății, pentru informații sigure, vei avea 
nevoie să apelezi la secretariat.
 Ce proces trebuie să urmezi pentru a te muta dintr-o 
grupă în alta, în cât timp poți achita taxa de școlarizare și cum îți 
poți prelungi perioada de plată, ce trebuie să faci pentru a putea 
solicita adeverințe de transport sau cum poți depune contestații 
la examene sunt doar câteva dintre întrebările la care doar  
secretariatul poate răspunde și singurul care te poate îndruma.
 Secretariatul Facultății de Contabilitate și Informatică de 
Gestiune se află în clădirea  Ion N. Angelescu (clădirea 0), Strada 
Căderea Bastilei, la parter. Fiecărui an de studiu îi corespunde o 
secretară, cu care vei interacționa fie personal, fie prin intermediul 
șefului/șefei de grupă.

HELPFUL TIPS
 Programul de lucru destinat studenților și publicului 
corespunde zilelor de marți, miercuri și joi, între orele 12:00 – 
14:00 și 16:00 – 18:00.
 Mergi la secretariat numai în timpul programului de lucru 
destinat studenților.
 
  Contact: +40 21-319 19 00, interior 118 sau 228.

Andreea Popa

Educație
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 1...cum se repartizează locurile la cămin:   
           Dacă ai depus cererea pentru un loc la cămin și nu ai fost 
repartizat în niciunul dintre acestea, trebuie să știi că mai ai 
o șansă. Ce trebuie să faci? Nimic mai simplu, în perioada 30 
septembrie-4 octombrie trebuie  să depui o cerere la Serviciul de 
Cazare Studenți de pe Str. Frumoasă, nr. 31.
     Dacă vrei să stai la cămin din anul următor, trebuie să știi că 
repartizarea se face în primăvară, iar media după care vei fi 
repartizat este media aferentă semestrului I.
Dacă îți dorești să stai la cămin și în anul III, media de cazare se 
calculează astfel:

 (2*media anului I + media semstrului I, anul II)/3

Poate nu ştiai...

 2...cum se calculează media ponderată:
 Acordarea burselor, repartizarea buget-taxă și a locurilor la 
cămin se va realiza pe baza mediei ponderate.  Media ponderată 
se calculează prin adunarea tuturor rezultatelor obținute din 
înmulțirea notei cu a numărului de credite aferente materiei și 
împarțirea acesteia la 30 (numărul total de credite).
În continuare vei găsi un model de calcul al mediei ponderate:

Media ponderată=Nr. Pct. Credit/ Nr. Credite=257/30=8,56
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Matematici aplicate 
în economie

Materii

Total 

Microeconomie

Limbă străină

Management

Dreptul Afacerilor

Introducere în contabilitate

Tehnologia Aplicaţiilor 
Office

 Nota
obţinută

Număr
credite

Nr.Pcr.
Credit

7

9

8

9

8

10
9

-

4

5

5

5

4

4

3

30

28

45

40

45

32

40

27

257

     3...cum promovez anul:
      Promovarea anului de studii este condiționată de acumularea 
unui anumit număr minim de puncte credit, după cum urmează:

 Din anul I în anul al II-lea, minimum 30 de credite de studiu. 
În caz contrar vei fi exmatriculat;

 Din anul al II-lea în anul al III-lea dacă ai obținut, cumulativ, 
în cei doi ani de studiu mimimum 75 de credite de studiu, în caz 
contrar vei fi exmatriculat;

 Promovarea anului III de studii este condiționată de 
obținerea, cumulativ, în cei trei ani de studiu a celor 180 de credite 
și promovarea disciplinei Educație fizică și sport și a disciplinelor 
facultative la care te-ai înscris.

Educație
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  4...care este diferența dintre curs și seminar:
  Activitatea fiecărei discipline este împărțită în cursuri și 
seminarii care au o durată de 80 de minute fiecare. Cursul este 
echivalentul orelor de liceu la care participă toate seria, unde 
profesorul îți va indica materialele necesare care trebuie studiate 
pentru examen. Seminariile sunt mai interactive spre deosebire 
de cursuri pentru că se axează pe partea practică a informațiilor 
asimilate la cursuri, unde studenții participă doar în grupe.

5...cum se calculează nota finală:
  Nota finală este alcătuită din activitatea ta la seminar și 
din nota obținută în urma susținerii examenului. Proporția cu 
care vor contribui acestea la nota finală va fi prezentată la 
începutul primului curs sau seminar, dar o  poți găsi și în fișa 
disciplinei.

6…cum se face repartizarea buget-taxa:
  În primul an de studiu, repartizarea pe locurile de la buget 
sau taxă se face semestrial, iar în anii II și III se face anual.
  Un aspect foarte important este acela că dacă nu vei 
promova disciplina Educație fizică și sport îți vei pierde locul la 
buget, iar în cazul în care ești la taxă nu poți accede la finanțarea 
de la buget.
 Pentru ierarhizarea de la sfârșitul anilor I și II se procedează 
astfel:
 Se stabilește numărul locurilor bugetate(de regulă 
aceleași ca în anul I);
 Se stabilește numărul studenților integraliști, adică cei 
care au numărul maxim de credite. Această listă este ordonată 
descrescător după media aritmetică ponderată.
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  Dacă locurile nu sunt ocupate nici în acest caz, se continuă 
procesul pentru i=2,3,4.. până la completarea acestora.
      
 În cazul în care există mai mulți studenți cu aceași medie, 
departajarea acestora se face după cum urmează:
 După punctajul de la admiterea în anul  I, valabil pentru 
trecerea în anul II;
 După media generală a primilor doi ani de studiu, valabil 
pentru trecerea în anul III.

Cătălina Maxim

Educație
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 Dorești să te dezvolți personal și te cunoști mai bine? Vrei 
să știi ce ți se potrivește și cum să faci alegeri? Tot ce trebuie să 
faci este să discuți cu specialiștii noștri.
 Poți beneficia gratuit 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: 
 a. consiliere psihopedagogică (consiliere educațională şi 
vocațională, evaluare psihologică, consiliere în carieră); 
 b. informare și consiliere asupra rutelor educaționale 
şi ocupaționale din cadrul  ASE, pentru studiile universitare 
de licență, masterat, doctorat, programe postuniversitare, 
postdoctorale, mobilități etc. ;

CENTRUL DE CONSILIERE ȘI 
ORIENTARE ÎN CARIERĂ

C
ar
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C
arieră

 Date de contact:
 
 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

 Program secretariat: Luni - Vineri: 10:00 - 12:00, str. Mihail 
Moxa, nr. 5 – 7, sala 3004 

 Telefon: +40213191900, interior 448, 130 
 Email: secretariat@dppd.ase.ro 
 Site: www.dppd.ase.ro

 c. organizare de manifestări de carieră specifice, precum: 
sesiuni de prezentare de tip „zilele porților deschise“, târguri 
educaționale, vizite tematice etc.; 
 d. organizare de sesiuni de pregătire a portofoliului de 
angajare (CV, scrisoare de intenție), simularea interviului de 
angajare;
 e. organizare de întâlniri cu specialişti de referință ai 
domeniului din țară şi străinătate; 
 f.       organizare de sesiuni pentru dezvoltarea competențelor 
transversale/personale de comunicare, lucru în echipă, 
autocunoaștere, managementul timpului, managementul 
stresului etc.
 g.    acces la baze de date cu informații despre: piața muncii; 
oferta şi traseul educațional de pregătire inițială/continuă proprii 
Academiei de Studii Economice din Bucureşti (specificul şi 
structura facultăților şi departamentelor, condițiile de admitere, 
programele de studii, oportunitățile de calificare, profiluri de 
competente etc.); oferte de locuri de muncă; materiale utilizate 
în evaluarea şi autoevaluarea personalității (teste psihologice de 
evaluare a intereselor, motivației, aptitudinilor, trăsăturilor de 
personalitate); ghiduri de planificare ale carierei, ghiduri privind 

Ana Simoiu
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 Toată lumea își începe cariera dintr-un punct. În cazul 
acesta, cele mai bune experiențe sunt:

 1. Voluntariatul
            Voluntariatul este o punte către viitorul oricărei persoane 
pentru că te ajută să îți lărgești rețeaua de prieteni, poți să 
acumulezi noi cunoștințe și experiență pe mai multe arii de 
activitate. Voluntariatul construiește cariere, oferă oportunități de 
angajare și susține spiritul civic. Voluntariatul dezvoltă educația 
unui tânăr prin practică și comunicare.

Începutul carierei tale

  Cum te poate ajuta voluntariatul?
•		 Acumulezi	experienţă	de	lucru	într-un	domeniu	de	care	eşti	
pasionat şi dobândeşti noi competenţe ce vor adăuga consistenţă 
CV-ului tău.
•	 	 Contribui	 la	 dezvoltarea	 comunităţii	 în	 care	 trăieşti	 şi	 îi	
ajuţi pe cei din jur.
•		 Îţi	faci	prieteni	noi	şi	interacţionezi	cu	oameni	diferiţi,	astfel	
îţi formezi o reţea de contacte din domenii variate.
•		 Înveţi	să	lucrezi	în	echipă.
•	 Poţi	 testa	 dacă	 ai	 abilităţile	 necesare	 pentru	 o	 anumită	
carieră.
•		 Devii	parte	a	unei	organizaţii	în	ale	cărei	valori	te	regăseşti	
şi pentru care vrei să lupţi.
•		 Îţi	exersezi	abilităţi	şi	talente	personale	şi	ai	ocazia	de	a	le	
îmbunătăţi.
•		 Poţi	descoperi	ce	carieră	vrei	să	urmezi	în	cazul	în	care	eşti	
nesigur cu privire la viitorul profesional.
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C
arieră 2. Stagiu de practică

              Un pas important pentru cariera ta este să urmezi un 
stagiu de practică în domeniul de care ești interesat. Nu doar că 
îți vei da seama cum stau lucrurile din punct de vedere practic, 
câte dintre cunoștințele teoretice îți sunt de folos sau care sunt 
zonele pe care trebuie să le mai aprofundezi, ci va reprezenta și 
primul tău contact cu specialiști din industrie. De aceea, trebuie 
să te asiguri că profiți la maximum de aceste oportunități și că ai 
cunoștințele necesare pentru a alege cel mai potrivit program.

             Stagiile de practică sunt un excelent prim pas în carieră, iar 
companiile care organizează astfel de programe nu se așteaptă 
sa vii deja pregătit. Trebuie să pui accent mai degrabă pe faptul 
că acest tip de programe îți vor oferi abilitățile practice necesare 
pentru a trece la urmatorul nivel, adică programe de internship 
sau  joburi.
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 3.  Internship

 Programul de internship reprezintă o modalitate prin care 
studenții obțin experiență printr-o practică minimă înainte de a 
se angaja. Cu toate că se aseamănă cu un job adevărat, programul 
este flexibil , iar durata medie este de 3 luni, dar acesta poate fi 
diferit de la o entitate la alta.

 Ce trebuie să faci pentru a obține un internship?
I.  Să dai dovadă de anumite calități precum ambiție, 
motivație și curajul de a aplica. Poate fi înspăimântător la început, 
dar frica o depășești numai atunci când te confrunți cu ea! 
II.  Să ai dorință de a asimila cât mai multe informații și de a 
pune în aplicare ce ai învățat. Implicarea este cheia succesului!
III.  Să aplici! 

•	 Asociațiile studențești din cadrul ASE;
•	 De pe site-ul facultății sau site-uri de recrutare;
•	 Profesori sau colegi mai mari;
•	 Pagina de facebook ASE Cariere.

 Cum pot afla de ofertele de internship-uri?

Ana Simoiu
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1. Profită de accesul gratuit la muzee

  Mergi în prima miercuri a lunii la:
 
  Muzeul Național de Artă

   
    Muzeul Colecțiilor de Artă

   
  Muzeul Zambaccian

   
      Casa Melik

 
 Mergi pe data de 26 a lunii la: 
 
  
  Muzeul George Enescu 

    Muzeul Național de Istorie 
            a României
  
  
  Muzeul Țăranului Român
 

10 Lucruri de făcut 
în București
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 Mergi în prima sâmbătă a lunii la:

  
  Observatorul Astronomic

    Muzeul Municipiului București

  
  Colecția de artă Ligia  
  și Pompiliu Macovei

          
            Muzeul Memorial Nottara

  Muzeul Memorial 
       Victor Babeș

  2. Mergi în cluburi

FU
N

 Dacă preferi locurile cu muzică bună și băuturi 
ieftine, iată sugestiile noastre: 

     Silver Church – Calea Plevnei, Nr. 61
     Revenge Club – Str. Gabroveni, Nr. 17
     Hangover – Str. Șelimbăr, Nr. 1

Acestea sunt câteva dintre recomandări, însă poți încerca și 
celelalte cluburi din Centrul Vechi.
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3  Mergi la teatru, operă, concerte, filme în aer liber

4. Museum of senses – Afi Cotroceni

5. LaserMaxx – Afi Cotroceni, Unirea Shopping Center

Grădina cu filme – Piața Alexandru 
Lahovari, Nr. 7
Teatrul de Revistă Constantin 
Tănase – Calea Victoriei, Nr. 33
Cuibul artiștilor - Str. Pache 
Protopopescu nr. 66

 Sună plictisitor cuvântul 
“muzeu”? Ei bine, acest muzeu este 
diferit. Aici îți sunt puse la încercare 
toate simțurile și este locul în care faci 
cele mai tari poze. Trăiește o experiență 
unică, într-o lume a senzațiilor și a 
iluziilor optice. Pune-ți la încercare 
simțurile și distrează-te alături de 
prieteni într-un mediu nou și captivant.

 Fiind un joc high-tech indoor de 
tip combat, laser tag-ul are loc într-o 
arenă special amenajată, ce constă 
într-un labirint imens și obstacole 
(tobogane, mașini, rampe, locomotive, 
foișoare etc.), cu muniție nelimitată.
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6. Mystery Escape Rooms – 
Bulevardul Schitu Măgureanu, Nr. 45

 7. Bistro Acuarela – Strada Polonă, Nr. 40

  Ce se întâmplă la Escape 
Rooms? Simplu: îți alegi o poveste, faci o 
rezervare, apoi ești încuiat într-o cameră 
din care trebuie să “evadezi”. Pentru a 
reuși ai nevoie de abilități de detectiv, 
ingeniozitate și creativitate. Ai ocazia să 
te distrezi alături de prieteni, să îți faci 
alții noi și să creați amintiri împreună. 

FU
N

 Acuarela este un mic bistro pentru comunitatea de 
artiști din București, un loc de întâlnire pentru prieteni și o 
gazdă călduroasă de spectacole de teatru și alte reprezentații. 
Este o locație perfectă pentru a te bucura de un ceai, deoarece 
se află la doar 10 minute de Piața Romană, iar studenții de la 
ASE care prezintă legitimația de student la intrare beneficiază 
de 15% reducere la orice mâncare sau băutură comandată, 
de luni până vineri, între orele 12:00-18:00, cu mențiunea că 
localul se deschide la ora 14:00 în zilele de luni.
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8. Parcul Regele Mihai I (Herăstrău)

 

9. Templul Coral

10. Teatrul de vară Capitol 

      Florin Cernica

 

 Unul dintre cele mai 
frumoase parcuri din București 
se întinde pe o suprafață de 
110 hectare. Grădina Japoneză, 
teatrul de vară, roata mare și 
Aleea Cariatidelor sunt printre 
cele mai căutate puncte din 
acest parc.

 Este o sinagogă a Comunității 
Evreilor din București, fiind cel mai mare 
lăcaș de cult mozaic din oraș. Edificiul a 
fost construit între anii 1864-1866, fiind 
renovat în 1932 și 1945. Este situat pe 
Strada Sfânta Vineri nr. 9 din sectorul 3.

 A fost construit la începutul 
secolului al XX-lea după planurile 
arhitectului Nicolae Nenciulescu. 
Denumit inițial “Teatrul de vară 
Alhambra”, el este clasat ca monument 
istoric și se află pe strada Constantin 
Mille.
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Tips and tricks

 
 1. Primele cursuri și seminarii sunt esențiale pentru a-ți 
cunoaște colegii, profesorii și cerințele acestora legate de materia 
pe care aceștia o predau. 

 2. Voluntariatul este poate cea mai frumoasă parte din viața 
de student. Ai ocazia să întâlnești o diversitate de oameni, să îți faci 
prieteni, să călătorești, să cunoști domenii diverse de activitate și 
să înveți lucruri pe care nu ți le va preda niciun profesor la facultate.
 
 3. Ia parte la cât mai multe activități extracurriculare 
și implică-te în proiecte extra. Toate acestea vor contribui la 
dezvoltarea ta și îți vor oferi un avantaj considerabil în fața colegilor 
de la facultate.

 4. Mergi la Balul bobocilor! Ce ocazie mai bună ai să te distrezi 
și să te relaxezi, în timp ce îți cunoști colegii.

 5. Dacă ai nevoie de informații de la secretariat, ține cont 
de orarul specific facultății tale. Dacă ai nevoie de un calculator cu 
acces la internet, le poți folosi pe cele din sălile de lectură, din incinta 
clădirii Ion N. Angelescu ( clădirea 0), etajele 1 și 2. 

 6. Poți discuta cu profesorul tău de sport, pentru a merge mai 
des la oră pe parcursul semestrului. Astfel faci rost de câteva ore în 
plus de învățat pentru sesiune în ultimele săptămâni.

             Andreea Popa

FU
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 Dragi boboci, 
  
  Pentru că ne dorim ca voi să vă integrați cât mai bine 
în mediul studențesc, am pregătit câteva activități în prima 
săptămână a anului universitar. 

 Astfel, vă  invităm să participați la o seară de film, un 
treasure hunt și la Noaptea ONG-urilor! 
 Săptămâna bobocului este o inițiativă creată de ASCIG pentru a 
vă pune bazele studenției, pentru a lega prietenii și pentru a vă 
descoperi calitățile. 
 
 Dat fiind că munca voastră trebuie răsplătită, v-am 
pregătit un cadou special, pe care îl puteți câștiga dacă veți 
colecționa toate cele 3 stickere corespunzătoare fiecărei activități 
și le veți lipi pe pagina următoare. Mai multe informații cu privire 
la activitățile veți găsi în flyer-ul atașat.

 Vă așteptăm cu drag la activități pentru un început de 
studenție de neuitat!

    

Săptămâna bobocului
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www.ascig.ro80

Treasure Hunt

Seara de film

Noapte ONG-uri Studențești
03.10.2019

                  Florin Cernica

 Relaxeaza-te împreuna cu 
echipa ASCIG și colegii de facultate 
vizionând un film proiectat în 
campusul Belvedere Nou.
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    Cunoaște oameni pasionați 
de voluntariat, află povestea 
organizațiilor din ASE si găsește 
oportunități noi de dezvoltare. 
Este momentul cel mai bun pentru 
a descoperi atmosfera din cadrul 
asociațiilor studențești!

Noaptea ONG-urilor 

            Descoperă     facultatea  și împrejurimile 
acesteia alături de echipa ta și pune-ți 
imaginația la încercare pentru a rezolva 
ghicitorile și a găsi indiciile. Prin intermediul 
TH-ului vei știi unde să găsești toate locațiile 
din ASE!
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  Să fac voluntariat
  Să fac un stagiu de internship
  Să particip la un târg de joburi
  Să fac o farsă colegului de cameră
  Să plec într-o experiență Erasmus/

Work and Travel
  Să particip măcar o dată la cursurile         

altei facultăți
  Să merg la cursuri după o noapte  î n 

care nu am dormit
  Să merg într-o excursie cu colegii mei
  Să învăț în noaptea dinaintea   

 examenului
  Să îmi fac cât mai mulți prieteni
  Să merg la o petrecere în cămin
  Să învăț o limbă străină
  Să merg la un concert
  Să vizitez o țară străină

     TO DO LIST




