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Comunicat de presă
Bucureşti, 10 februarie 2017
Academia de Studii Economice din Bucureşti a lansat parteneriatul strategic cu Federaţia
Română de Fotbal în cadrul evenimentului care a avut loc miercuri, 9 februarie a.c. în Aula Magna a
Universităţii. Acordul a fost semnat de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, şi Răzvan
Burleanu, Preşedintele FRF.
ASE va organiza în 2018, conform acestui Parteneriat, un program masteral în domeniul
managementului sportiv, destinat managerilor de cluburi, de federaţii sportive. "Cred că principalul
câştig al acestui parteneriat va fi cursul de Master în Management Sportiv. Ne-am propus să
atragem mai mulţi specialişti în acest program din ţară şi din străinătate, de la UEFA şi FIFA. Sper
ca acest parteneriat să aibă o durată cât mai mare pentru a crea cât mai mulţi conducători sportivi
tineri de succes" a precizat prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector ASE.
De asemenea, parteneriatul prevede organizarea de cursuri de formare continuă de
perfecţionare în domeniul managementului economic, administrativ, marketingului sportiv cu lectori
de la ASE şi FRF.
Şi, nu în ultimul rând, parteneriatul pune bazele dezvoltării unui program de internship şi
voluntariat dedicat studenţilor ASE, prin care aceştia vor avea posibilitatea de a învăţa practic
management fotbalistic. FRF va oferi studenţilor ASE, în fiecare an universitar, burse private şi va
susţine activităţi ştiinţifice din cadrul universităţii.
"Semnarea parteneriatului vine să dea formă discuţiilor noastre cu privire la un program
educaţional, structurat pe mai multe nivele de pregătire academică, gândit în folosul oamenilor din
sport şi al acelora care vor să urmeze o carieră în organizaţiile sportive”, a spus Răzvan Burleanu,
preşedinte FRF.
La eveniment au participat studenţi, reprezentanţi ai FRF, cadre didactice, personalităţi din
lumea sportului. Evenimentul s-a bucurat de un larg interes din partea mass media.
Biroul de presă al Academiei de Studii Economice din Bucureşti

