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Academia de Studii Economice din Bucureşti ocupă locul 101-200 în clasamentul „2019 Times
Higher Education University Impact Rankings”.
Academia de Studii Economice din Bucureşti este prezentă în prima ediție a clasamentului „2019 Times
Higher Education University Impact Rankings”, dată publicităţii la 3 aprilie a.c. Acest clasament
reflectă impactul universităţii în societate, conform obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU.
ASE se află pe următoarele poziţii onorante:








locul 101-200 în clasamentul general;
locul 201-300 în clasamentul privind calitatea educaţiei;
locul 38 în clasamentul privind egalitatea de gen;
locul 9 în clasamentul privind condiţii de muncă decente şi creştere economică;
locul 79 în clasamentul privind impactul în industrie, inovare şi infrastructură;
locul 101-200 în clasamentul privind reducerea inegalităţilor;
locul 201-300 în clasamentul privind angajamentul în realizarea obiectivelor de dezvoltare
durabilă.

Clasamentul ierarhizează peste 450 de universități din 76 de țări, evaluate pe baza obiectivelor de
dezvoltare durabilă ale ONU: Sănătate şi bunăstare, Educaţie de calitate, Egalitate de gen, Condiţii de
muncă decente şi creştere economică, Industrie, inovaţie şi infrastructură, Reducerea inegalităţilor, Oraşe
şi comunităţi durabile, Consum şi producţie responsabile, Acţiune climatică, Pace, justiţie şi instituţii
eficiente, Parteneriate pentru realizarea obiectivelor.
Detalii pe site-ul:
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2019/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/so
rt_order/asc/cols/undefined
ASE este liderul învăţământului superior economic şi de administraţie publică din România şi Europa de
Sud-Est, cu o bună reputaţie internaţională, concretizată în situarea pe poziţii notabile în clasamentele
internaţionale de prestigiu.
Pentru admitere 2019, ASE scoate la concurs peste 11 500 de locuri, dintre care peste 7 200 la programele
universitare de licenţă, aproximativ 4 500 la masterat şi peste 200 la doctorat; dintre acestea jumătate sunt
la forma de finanţare la buget.
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