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mbrie 2017
mia de Stud
dii Econom
mice din Bu
ucureşti estte universittatea cu ceaa mai bunăă reputaţie
Academ
în rând
dul angajatorilor din România,
R
c
conform
claasamenteloor internaţiionale.

QS Woorld Univerrsity Rankinngs 2018 reeiterează sttatutul Acaddemiei de Studii Econnomice dinn
Bucureşşti de univeersitate de toop la nivel naţional,
n
reggional şi internaţional.
Conform
m acestui clasament, ASE estee universitaatea cu ceaa mai bunăă reputaţie în rândul
angajatoorilor din România, statut connfirmat şi de studiiile proprii efectuate în rândul
absolveenţilor, care arată că 811,35% dintree aceştia se angajează în
î domeniu
ul absolvit înn mai puţinn
de 3 lunni de la term
minarea facuultăţii.
Rezultaatele clasam
mentului mennţionat arattă că ASE este
e a doua universitatee din România la douăă
criterii: numărul de
d cadre diddactice interrnaţionale şii impactul în mediul online, indiicator care
reflectăă anverguraa prezenţei universităţi
u
i în mediuul virtual, calitatea
c
şi eficienţa comunicării
c
instituţiionale onlinne.
Academ
mia de Studiii Economicce din Bucu
ureşti îşi păsstrează poziţia în top 3001-350 din lume în
subdom
meniul Econnomie şi Ecoonometrie, fiind
f
cea maai bună univversitate rom
mânească laa această
categorie. ASE este printre priimele 2,6% universităţi din Europa de Est şi Asia
A Centraală.
Profilull universităţţii în cadrul clasamentu
ului poate fii consultat aici:
a
https://w
www.topun
niversities.coom/universiities/bucharrest-universiity-econom
mic-studies.
QS Woorld Univerrsity Rankinngs este un
n clasament anual, reaalizat de coompania Quacquarelli
Q
Symondds (QS), carre ia în calccul următoarrele criterii de clasificaare: reputaţiia academiccă, reputaţiaa
în rânddul angajato
orilor, număărul de caddre didacticce raportat la număru
ul de studennţi, cadrele
didacticce cu doctorrat, citările internaţionale ale publlicaţiilor meembrilor coomunităţii universitare,
u
număruul de lucrăări raportatt la numărrul de caddre didacticce, număru
ul de cadree didactice
internaţţionale, num
mărul de stuudenţi intern
naţionali, im
mpactul instiituţiei în meediul onlinee.
La ediţiia curentă a QS Worldd Universityy Rankingss au particip
pat 960 de universităţii din 84 de
ţări, dinntre care 166 universităţţi din România. Cele mai
m bine po
oziţionate sunt
s
cele 5 universităţi
u
membree Consorţiuului Universitaria.
Biroul de presă all Academieei de Studii Economice din Bucu
ureşti

