Vizita delegației ASE București în Emiratele Arabe Unite
O delegație a Academiei de Studii Economice din București, condusă de Rector, prof.
univ. dr. Nicolae Istudor, a efectuat în perioada 26 noiembrie - 2 decembrie a.c., o vizită
în Emiratele Arabe Unite cu prilejul Anului celei de-a 50-a Celebrări și a Jubileului de
Aur al Emiratelor Arabe Unite și Expo Dubai 2020.
În cadrul programului său de lucru, delegația a făcut o vizită la University of Dubai,
unde a avut o întâlnire cu prof. dr. Eesa Mohammed Bastaki, Președintele universității.
Fondată în 1997, University of Dubai este una dintre universitățile de top acreditate din
Emiratele Arabe Unite, programele sale de studii fiind acreditate de Ministerul
Educației din Emiratele Arabe Unite, precum și de cele mai bune organisme
internaționale de acreditare din lume: AACSB International, SUA, pentru College of
Business Administration și ABET pentru programul de Computere și sisteme
informatice.
În cadrul întâlnirii, au fost discutate aspecte de interes pentru colaborarea reciprocă
dintre cele două universități, fiind convenită semnarea unui Memorandum de Înțelegere
cu privire la dezvoltarea de mobilități de studii și predare, programe comune de
cercetare, dezvoltarea de programe de studii cu dublă diplomă și de tip joint-degree,
dezvoltarea de programe specifice în domeniul studiilor doctorale.
Delegația ASE a avut o întâlnire cu E. S. Dl. Adrian MĂCELARU, Ambasadorul
Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Emiratele Arabe Unite, la sediul
Ambasadei, în cadrul căreia au fost discutate aspecte de ansamblu asupra oportunităților
de colaborare între ASE și universitățile din EAU.
Delegația ASE a fost prezentă, de Ziua Națională, la standul României la Expo Dubai
2020, unde s-a întâlnit cu vizitatori ai standului, cu oficialități, cu E.S. Dl. Ambasador
Adrian Macelaru, Ferdinand Nagy, Comisar general Expo Dubai 2020, Nicoleta
Teodorovici, Consul general al României la Dubai.
Delegația a efectuat o vizită de lucru într-o altă universitate de prestigiu din EUA,
American University of the Emirates, unde a fost primită de echipa de management a
universității, condusă de Provost Prof. Dr. William Cornwell. Au fost abordate teme
comune legate de cercetare, studii de securitate, sprijin reciproc pentru intrarea în
diverse rețele ale mediului academic, suport pentru AACSB, participări la conferințe
internaționale, organizate de fiecare universitate.

