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Dragii noștri studenți, 

 

Un cântec fredonat de studenții multor generații spunea:„Studenția e frumoasă, cu sau fără 

bani, de ce Doamne n-ai făcut-o, de vreo 10 ani”. Farmecul studenției, care rămâne, veți vedea, 

în suflet toată viața și care se referă la cei mai frumoși ani ai tinereții, este asociat dintotdeauna 

cu prezența în campusurile universitare, cu relaționarea față în față, cu șotiile pe care tinerii 

și le fac unii altora și cu dialogul direct, tineresc, cu ceilalți colegi din comunitatea 

universitară. Din păcate, cea mai frumoasă parte a studenției voastre a fost estompată, în 

ultimii doi ani, de obligația de a ne adapta la rigorile generate de pandemia provocată de 

virusul SARS-CoV-2.  

În aceste împrejurări atipice a trebuit să adoptăm măsuri speciale, care au modificat cadrul și 

mediul tradițional firesc al studenției, prin care am încercat să asigurăm desfășurarea în cele 

mai bune condiții posibile a activităților didactice, păstrând rigorile de conținut ale procesului 

de educație la nivelul brand-ului Academiei de Studii Economice din București.  

Ca urmare a încetării stării de alertă avem, în sfârșit, posibilitatea ca începând de luni,              

21 martie, să revenim în sălile de curs și seminar, să ne întoarcem fizic, toți - cadre didactice 

și studenți - la Alma Mater și să creștem, astfel, coeficientul de normalitate al vieții noastre 

academice.  

Urmează o translatare dinspre caracterul generalizant al ecranului monitorului către 

amfiteatre, săli de seminar, biblioteci, adică ne vom vedea, în sfârșit, față în față, într-o 

comunicare normală. Majoritatea dintre voi veți avea ocazia abia acum să descoperiți, de fapt, 

ce înseamnă viața de student, să vă cunoașteți colegii, să simțiți că sunteți parte reală, nu 

virtuală, a unei comunități cu peste 23 mii de tineri animați de idealuri similare.  

Suntem sinceri și vă spunem că ne-a părut rău în fiecare zi din acești doi ani, în care voi ați 

fost în universitate numai o săptămână, de faptul că eram cu toții acasă, în spatele 

monitoarelor, al pătrățelelor pe care deslușeam numele și prenumele vostru, uneori cu poză, 

mai rar – live, pe cei care vă conectați video.  

Sigur că am fi dorit să vă vedem și să vă auzim de la distanțe fizice mici, să avem un proces 

didactic normal, să ne transferăm reciproc energie, cunoștințe, valori și să animați, cu tinerețea 

și exuberanța voastră, spiritul și spațiul academic al universității noastre.  
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Acea perioadă s-a încheiat acum și este momentul să vă felicităm pentru modul în care v-ați 

adaptat la statutul de student online și pentru înțelegerea unei situații atipice, care nu a depins 

de noi și pe care nimeni nu a dorit-o. Noi, cei care compunem și conducem forurile decizionale 

ale ASE, am încercat permanent să asigurăm toate acele condiții care s-au justificat din punctul 

de vedere al raționalității și au fost benefice pentru membrii comunității noastre, obiectivul 

nostru principal fiind să rămânem cu toții sănătoși și în siguranță, dar și să avem un proces 

didactic care să vă ofere, în contextul dat, maximum de cunoștințe și confort profesional și 

personal.  

Începem acum o nouă etapă, începem să revenim la normalitate, la care suntem convinși că vă 

veți adapta rapid. Știm că aveți motive să așteptați relaționarea directă și să vă bucurați de ea, 

să  obțineți rezultate tot mai bune și să simțiți mereu că vă pregătiți pentru o viață profesională 

și o carieră de succes. Abia acum se creează circumstanțele firești pentru a iniția sau continua 

relațiile de amiciție care dau savoare vieții studențești, în care veți împleti componentele 

curriculară și extracurriculară ale periplului unui student prin universitate și vă veți 

consolidați încrederea în puterea voastră de a vă realiza cele mai frumoase vise. 

Vom fi, la fel ca și până acum, împreună cu voi în calitate de decidenți, dascăli, dar și de 

parteneri ai procesului de realizare a unei foarte bune pregătiri profesionale și științifice! 

Contăm pe mai departe pe înțelegerea dovedită pe deplin de către voi toți, pe care o apreciem 

ca pe o dovadă de maturitate, și vă întâmpinăm cu un călduros ”Bine ați revenit acasă”!  

Succes și multă sănătate, dragii noștri studenți! 

Cu prietenie, 

 

Rector,                                                                                          Președinte Senat universitar, 

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor                                                   Prof. univ. dr. Dumitru Miron 

 

 
 
 


