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ASE încheie anul 2017 pe cel mai bun loc dintre universitățile românești în Top Shanghai 2017
Academia de Studii Economice din București ocupă cea mai bună poziție între universitățile românești
prezente în Top Shanghai 2017 – Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2017,
clasamentul universitar cu cea mai bună reputație din lume. ASE ocupă locul 151-200 în domeniul de
specialitate - Științe Economice, în care sunt incluse 300 de instituţii de învăţământ superior din întreaga
lume. Pe primele trei locuri în acest domeniu se află universităţile americane University of Chicago,
Harvard University şi University of California, Berkeley. ASE ocupă un loc meritoriu înaintea unor
universităţi de prestigiu precum HEC Paris, University of Illinois at Chicago, University of Leicester etc.
Clasamentul Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2017 ia în calcul peste 4000 de
universităţi din întreaga lume şi 52 de subdomenii din cadrul următoarelor domenii fundamentale: ştiinţele
naturii, inginerie, ştiinţele vieţii, ştiinţe medicale şi ştiinţe sociale. Criteriile luate în considerare sunt:
numărul de publicaţii în domeniul de specialitate, impactul citărilor în baza de date InCites ale publicaţiilor
din domeniul de specialitate, ponderea publicaţiilor scrise în colaborare cu autori internaţionali, numărul
articolelor publicate în jurnale de top din domeniul de specialitate, numărul cadrelor didactice câştigătoare
ale unui premiu de prestigiu în domeniul respectiv.
ASE este universitatea cu cea mai bună reputaţie în rândul angajatorilor din România, conform unui alt
clasament de prestigiu - QS World University Rankings 2018, care arată că ASE își păstrează poziția în top
301-350 din lume în subdomeniul Economie și Econometrie, fiind pe locul întâi între universitățile
românești prezente în această categorie. In acelaşi clasament, ASE este a doua universitate din România la
două criterii: numărul de cadre didactice internaționale și impactul comunicării instituționale online.
QS World University Rankings este un clasament anual, care ia în calcul următoarele criterii de clasificare:
reputația academică, reputația în rândul angajatorilor, numărul de cadre didactice raportat la numărul de
studenți, cadrele didactice cu doctorat, citările internaționale ale publicațiilor membrilor comunității
universitare, numărul de lucrări raportat la numărul de cadre didactice, numărul de cadre didactice
internaționale, numărul de studenți internaționali, impactul instituției în mediul online.
Recunoașterea dovedită de aceste clasamente confirmă poziția de lider al învățământului economic din
România și de universitate de top la nivel internațional a Academiei de Studii Economice din București un bilanț pozitiv pentru anul 2017 și un angajament pentru anul 2018, în care universitatea sărbătorește
105 ani de la înființare.
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