Delegația ASE participă la Târgul Educațional BMI Global Education Fairs
în Dubai
Aflată la prestigiosul târg educațional de la Dubai, în perioada 27 februarie - 4 martie a.c., o
delegație ASE condusă de dl. prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, și compusă din
prof. univ. dr. Marius Profiroiu, Prorectorul responsabil cu relațiile internaționale, și lect.
univ. dr. Cătălin Ploae, referent relații internaționale, participă la o serie de întâlniri, în
contextul eforturilor de creștere a vizibilității internaționale a universității. Evenimentele se
desfașoară în cadrul programului "Study in Romania", organizat de Consiliul Național al
Rectorilor. La târg au fost prezenți președintele CNR, prof. univ. dr. Sorin Cîmpeanu și
reprezentanți de top din 17 universități din România. Este a doua participare a ASE la aceste
acțiuni, organizate de CNR, după Târgul de la Sevilia din toamna anului 2017.


Miercuri, 28 februarie a.c., delegația ASE a participat la InfoDay, la Centrul Ismaelit din
Dubai, unde a prezentat oferta ASE de programe universitare de studii. În cadrul
prezentărilor, oferta ASE a suscitat un interes real din partea potențialilor candidați la
ASE, precum și a partenerilor instituționali reprezentați de universitățile din Dubai.
Sesiunea s-a bucurat de vizita la stand a Alteței Sale Regale, Principele Radu. Foto...



Joi, 1 martie si vineri, 2 martie, delegatia ASE a promovat la standul universitatii oferta
educationala 2018-2019 si a pus la dispozitia celor interesati, vizitatorilor targului "BMI
Global Education Fairs în Dubai", informatii despre programele ASE in limbi straine
pentru toate ciclurile de invatamant: licenta, masterat, doctorat. Academia de Studii
Economice din Bucuresti s-a bucurat de interes din partea unor potentiali candidati,
eforturile depuse urmarind realizarea cu cele mai bune rezultate a strategiei de
internationalizare a universitatii. ASE a constitui o prezenta activa in randul
universitatilor invitate de catre Consiliul National al Rectorilor in cadrul programului
"Study in Romania". Foto...

 Vizita Campus SP Jain School of Global Management
Sâmbătă, 3 martie 2018, delegația ASE a fost invitata sa viziteze campusul SP Jain
School of Global Management din Dubai, cu filiale in Singapore, Sydney si Mumbai. Cu
aceasta ocazie au fost prezentate ofertele cu programe de studii ale celor doua instituții si

s-a convenit posibilitatea semnării unui acord MoU cu Școala de Management SP Jain in
vederea demarării unor proiecte concrete de colaborare. Head of Campus in Dubai, Sr.
Vice President - Instituțional Development Certified Design Thinker, professor
Christopher Abraham si-a manifestat disponibilitatea de a participarea la Conferinta
universitara a ASE din 16-17 aprilie 2018. Foto...

