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U-MULTIRANK 2014 

 
 

 ASE îşi confirmă poziţia de LIDER în domeniul studiilor de Business din 

România;  

 Şapte dintre facultăţile ASE se poziţionează în primele opt locuri, per 

ansamblul indicatorilor de evaluare. 

 

LA NIVEL NAŢIONAL: 

 

 ASE se poziţionează cu toate cele nouă facultăţi ale sale, participante la              

U-Multirank, pe primele zece locuri din cele maxim 17 poziţii.  

 Domeniile-cheie de evaluare luate în considerare sunt: calitatea procesului 

educaţional (predare şi învăţare), orientare internaţională şi implicare 

regională. 

 

LA NIVEL EUROPEAN: 

 

 În domeniul studiilor de „Business”, majoritatea programelor de studii ale 

ASE se poziţionează, per ansamblu, în prima jumătate a clasamentului, cu 

patru facultăţi în top 100 şi alte trei în top 150 (dintr-un total de 342 universităţi şi 

facultăţi participante din Europa, respectiv 266 universităţi distincte). 

 Din perspectiva studenţilor, la nivel european, ASE se poziţionează cu cinci 

dintre facultăţile sale în top 50, două în top 100 şi celelalte două în top 150, din 

totalul de 342 universităţi şi facultăţi participante la U-Multirank în domeniul 

„Business”. 

 

PUNCTE FORTE ALE ASE-ULUI, CONFIRMATE DE U-MULTIRANK: 

 

 ponderea ridicată a programelor de licenţă în limbi străine; 

  ponderea ridicată a absolvenţilor de licenţă/masterat angajaţi în regiune; 

  rata ridicată de promovare licenţă şi masterat în perioada reglementată; 

  venituri externe pentru cercetare; 

  internship-uri pentru studenţi în regiune; 

  publicaţii în colaborare în regiune.  

 

 

 

 

http://www.u-multirank.eu/


Ce este U-Multirank? 
 

 U-Multirank reprezintă un nou instrument de clasificare a universităţilor din 

întreaga lume, dezvoltat printr-un proiect finanţat de Uniunea Europeană 

 U-Multirank oferă universităţilor posibilitatea de a-şi compara nivelul de 

performanţă în ansamblu, în domeniul lor de specializare sau în alte arii de interes, 

dintr-o perspectivă multi-dimensională – contrar clasamentelor internaţionale 

tradiţionale - respectiv: Educaţie (Predare şi învăţare), Cercetare, Transfer de 

cunoaştere, Orientare internaţională şi Implicare regională. 

 Primele rezultate ale U-Multirank, publicate în mai 2014, includ informaţii despre 

peste 850 instituţii de învăţământ superior (dintre care 10 din România), peste 

1000 facultăţi şi circa 5000 de programe de studii din 70 ţări.  

 

 

 

 


