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Stimați membri ai comunității universitare,
Și în acest început de toamnă, la fel ca în ultimii 108 ani de existență ai Academiei de Studii
Economice din București, comunitatea noastră universitară îi întâmpină cu căldură și prietenie
pe cei care alcătuiesc noile promoții de studenți, masteranzi, doctoranzi și postdoctoranzi care
au decis să parcurgă pregătirea profesională și științifică de nivel universitar sau postuniversitar
la cea mai bună universitate economică și de administrație publică din România.
Suntem conștienți cu toții că anul universitar 2021-2022 debutează în circumstanțe sanitare, dar
și economice speciale și că, având în vedere reglementările în vigoare la nivel internațional sau
național, responsabilitatea conducerii universității, facultăților, departamentelor și serviciilor
specializate, precum și a fiecăruia dintre membrii comunității noastre universitare este cea
adecvată, care presupune un efort concertat, implicare directă și dedicată.
Având în vedere obiectivul menținerii la nivel foarte ridicat a calității programelor noastre de
studii, coroborat cu cel al unei ridicate eficacități educaționale, forurile deliberative și executive
ale Academiei de Studii Economice au decis, după o amplă consultare a membrilor comunității
noastre, să structurăm procesul educațional într-o manieră integrativă și sinergică în
semestrul I, cursurile urmând a se desfășura online, iar activitățile de seminar, lucrările practice,
laboratoarele și cele tutoriale de la toate formele de învățământ - cu prezența în campus.
Ca în fiecare an, și deschiderea anului universitar 2020-2021 reprezintă pentru noi toți studenți, personal didactic și de cercetare, personal nedidactic și didactic auxiliar, colaboratori
din mediul economic sau din cel instituțional - un moment special în viața universității noastre,
cu o simbolistică aparte, care ne oferă solide argumente să privim cu încredere spre viitor.
Cunoscând calitatea și unitatea comunității noastre universitare, care și-a arătat performanța în
îndelungata istorie a universității noastre, ne exprimăm și la acest moment inaugural
convingerea că ne vom include cu toții în procesul complex de menținere și consolidare a
poziției câștigate de Academia de Studii Economice din București la nivel național, european
și internațional. Stau la baza acestei așteptări întemeiate obiectivele noastre strategice,
parteneriatele antamate cu sute de actori din mediul economic, social, instituțional, civic,
național și internațional, valorile referențiale cuprinse în Carta ASE, acțiunile curente în cadrul
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cărora se valorifică tot mai bine competențele profesionale și abilitățile cognitive ale membrilor
comunității universitare și se facilitează creativitatea și spiritul întreprinzător.
Orice deschidere a unui an universitar trebuie privită ca un moment al bucuriei, speranței,
încrederii și dedicării, având simbolistica specifică, bazată pe convingerea că trebuie să
inventariem realizările, să trecem în revistă locurile vulnerabile din activitatea noastră și să ne
gândim la modul în care putem avansa universitatea către locul unde dorim să fie, pentru a-și
îndeplini funcțiile sale de bază – crearea de cunoaștere, diseminarea și valorificarea cunoașterii
avansate și prestarea de servicii de cea mai bună calitate pentru comunitatea căreia îi aparține.
Îi asigurăm pe „bobocii” care au optat pentru numeroasele noastre programe de studii că au
luat o decizie corectă, devenind studenți la o universitate în care sunt la loc de cinste valori cum
ar fi: inventivitatea, ingeniozitatea, curiozitatea, sensibilitatea, libertatea dezbaterilor,
asigurarea de condiții pentru gândirea critică și creativă, parteneriatul dinamic și structurat,
preocuparea pentru înalta calitate a actului didactic, implicarea tuturor membrilor comunității
universitare atât în procesul de fundamentare a deciziilor, cât și în acela de punere în aplicare a
acestora.
Folosim și acest prilej pentru a-i felicita pe membrii comunității noastre universitare pentru
contribuția la rezultatele obţinute în procesul de educaţie și cercetare, precum și pentru
disponibilitatea, demonstrată de-a lungul timpului, de a furniza servicii educaționale și
științifice cu înaltă valoare adăugată. Așa cum rezultă din statisticile naționale și internaționale,
din rapoartele agențiilor care evaluează și certifică nivelul de calitate al programelor de
educație, din mesajele de apreciere ale instituțiilor publice și ale actorilor din mediul economic
și social, național și european, putem să ne prezentăm în fața noii generații de studenți ai
Academiei de Studii Economice din București cu un bilanț care ne onorează și ne oferă
fundamente solide pentru a susține că Alma Mater în domeniul științelor economice, al
afacerilor, administrației publice și, în ultimii ani și al altor domenii de studii, în pofida
contextului societal complicat din cauza crizei sanitare a înregistrat solide reușite la nivelul
procesului educațional, performează ferm în plan științific, se menține și avansează în
clasamentele naționale și internaționale şi răspunde cum se cuvine noilor cerințe ale unei pieţe
a resurselor umane, aflată în dinamică schimbare.
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Ne-am propus ca în acest an universitar să creem condiții, chiar dacă doar parțiale, pentru
revenirea studenților în sălile de seminar, astfel încât generoasele noastre spații de învățământ,
de cazare, dar și cele destinate desfășurării unor benefice activități extracurriculare, să răsune
din nou de vocile tinere și nerăbdătoare de a începe un nou an din viața de student, să permită
exprimarea exuberanței revederii colegilor, a descoperirii bibliotecilor, sălilor de lectură,
spațiilor de socializare, care dau sens vieții studențești. Plecând de la premisa că ceea ce facem
fiecare este foarte important, ne exprimăm convingerea că toți vom înțelege că la fel de
important este și modul în care ne propunem să facem acele lucruri. Pe acest fond, forurile
noastre decizionale au adoptat un set de reglementări, menite să asigure gradul maxim posibil
de siguranță în procesul de desfășurare a activităților didactice programate a se desfășura în
spațiile noastre de învățământ. Facem un apel la toți membrii comunității noastre universitare
să cunoască și să aplice în integralitatea lor aceste măsuri, contribuind la binele nostru comun
și la cel al familiilor noastre. Veți observa, probabil, că ne-am străduit să minimizăm cele mai
multe dintre riscurile asociate perioadei în care trebuie să conviețuim în condiții sanitare
speciale, am identificat cea mai mare parte din oportunitățile de a valorifica mai intens resursele
tehnologice în activitatea academică și am structurat și fundamentat activitățile de învățare în
mediul on-line, centrându-ne cu încredere pe colaborarea și comunicarea continuă între dascăli
și studenți.
Opțiunea pentru scenariul hibrid de desfășurare a activităților didactice a fost sigura posibilă în
circumstanțele actuale; ne exprimăm speranța că evoluțiile în plan sanitar și economic ne vor
permite să continuăm pe această linie, astfel încât din semestrul al II-lea să revenim la scenariul
normal de desfășurare a procesului de educație și formare profesională.
Vă mulțumim tuturor pentru înțelegere și vă invităm să respectați toate regulile impuse de
medici pentru a depăși cât mai curând această stare de incertitudine și a reveni la normalitate.
Începând cu acest nou an universitar, familia noastră academică s-a completat cu circa 10.000
de „boboci”, care au ales să fie studenţi la programele universitare de licenţă, masterat, doctorat,
postdoctorat sau la cele de formare continuă oferite de către facultățile noastre. Îi felicităm pe
tinerii noi studenți, care au aderat la o comunitate universitară de elită, pentru că au ales
Academia de Studii Economice din București și îi asigurăm că vor descoperi încă din primele
zile componentele frumoase ale vieții de student, vor înțelege repede că este important să
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studieze continuu și profund pentru a obține rezultatele dorite, că trebuie să se pregătească
pentru o lume aflată în continuă și profundă transformare, că este nevoie de talent și de atitudine
adecvată.
Cu acest prilej le mulțumim cadrelor noastre didactice pentru efortul depus pentru
fundamentarea reușitelor comune și le dorim succes în efortul admirabil de a însoți studenții pe
drumul cunoașterii cu aceeași competență, responsabilitate și înalt profesionalism. Ne așteptăm
să contribuie cu toții la implicarea universității noastre în competiția tot mai aspră, ale cărei
valori trebuie să respecte prietenia intelectuală, dorinţa de a cunoaşte mai mult efortul celuilalt,
altruismul, admiraţia pentru cei care ştiu mai mult, exigenţa faţa de sine şi de ceilalţi.
Le mulțumim, așa cum am făcut de fiecare dată, cadrelor didactice din colegiile, liceele sau
școlile care au contribuit la formarea profesională a celor care au devenit studenții noștri,
organizațiilor economice, care ne oferă locuri de practică, sponsorizări generoase, ale căror
experți participă la îmbunătățirea planurilor noastre de învățământ și către care se vor îndrepta
studenții noștri după absolvirea programelor de studii universitare și îi așteptăm în continuare
alături de noi, pentru a contribui împreună la dotarea studenților noștri cu competențele și cu
abilitățile cognitive cerute de noua piață a muncii.
În aceste momente de început de nou ciclu educațional, în pofida dificultăților cu care ne
confruntăm cu toții credem că sunt motive temeinice să sperăm că prin agregarea energiilor
tuturor membrilor comunității extinse a universității noastre putem contribui la consolidarea
noastră ca o familie academică puternică și unită, care are toate atuurile pentru a reuși, indiferent
de circumstanțele de moment.
Vă dorim din suflet sănătate, realizări profesionale notabile și un an universitar de cea mai bună
calitate!
Vivat, Crescat, Floreat!
PREȘEDINTE AL SENATULUI,
Prof. univ. dr. Dumitru MIRON

RECTOR,
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR
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