EVENIMENTE DEDICATE DESCHIDERII ANULUI UNIVERSITAR
2021-2022 LA ASE
 Deschiderea anului universitar 2021-2022 la ASE
În data de 27 septembrie a.c., a avut loc deschiderea anului universitar 2021-2022 la ASE. Festivitatea la nivelul universității a
fost transmisă live, pe facebook-ul instituțional, direct din Aula Magna a Palatului ASE, urmată de festivitățile de deschidere a
anului pe facultăți, live pe facebook și sesiuni interactive pe platforma Zoom, în care studenții din anul I au avut posibilitatea de
a-și cunoaște profesorii și colegii.
În deschiderea evenimentului, au luat cuvântul prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Dumitru Miron,
Președintele Senatului universitar, și Ina Nimerenco, președintele Uniunii Studenților Academiei de Studii Economice din
București, care au adresat mesaje de bun venit studenților și succes în noul an universitar, încununat cu bucuria descoperirii
bogăției profesionale și spirituale și mândria de a aparține comunității universitare a ASE. La întâlnire au participat membri ai
Consiliului de Administrație al ASE, reprezentanți ai conducerii facultăților, cadre didactice și studenți.
 Semnarea protocolului de colaborare între ASE și DSU
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a semnat protocolul de colaborare cu partenerul strategic al universitățiiDepartamentul pentru Situații de Urgență, reprezentat de dr. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne și
reprezintă o continuare a cooperării dintre cele două instituții, începută în anul 2016, în cadrul lansării Proiectului „Academia
SpEranței - Voluntariat pentru viață”.

 Lansarea expoziției de costume populare din România și Republica Moldova
În data de 27 septembrie a.c, a avut loc lansarea de costume populare din Romania si Republica Moldova, intitulată „Consonanțe
de suflet". Expoziția cuprinde costume populare din colecția personală a prof. univ. dr. Virginia Mărăcine, inițiatorul expoziției,
și piese realizate de Grupul "MăiestrIa" din Chișinău, precum și alte costume ale iubitorilor de artă populară din diferite zone ale
României. Expoziția poate fi vizitată în perioada 27 septembrie - 8 octombrie, în zona Rectorat și etajul 1 al holului monumental
din Palatul ASE.
 Garrett Motion și Academia de Studii Economice din București au inaugurat un nou amfiteatru în ASE
Compania de tehnologie automotive Garrett Motion și Academia de Studii Economice din București (ASE) au inaugurat pe 27
septembrie un nou amfiteatru în clădirea „Virgil Madgearu”, primul pas într-un parteneriat dedicat educației sustenabile. Garrett
Motion a sponsorizat cu 50.000 de euro renovarea amfiteatrului 2204, propunându-și să ofere studenților un cadru educațional la
cele mai înalte standarde.
La eveniment au participat din partea ASE prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, prof. univ. dr. Dorel Paraschiv,
prorector relații cu mediul economico-social și viața studențească, și din partea Garrett Motion - doamna Constanţa Nazarcu,
Managing Director în România și domnul Răzvan Bărbulescu, Director Global Marketing Communications. Comunicat de presa.

