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Programul operaţional şi acţiunile din perioada ianuarie 2019 - februarie 2020 au fost coerente
cu programul de management universitar la nivel de ASE şi cu programul managerial pentru
perioada 2016 – 2020 care se bazează pe următoarele direcţii strategice:
•

valorificarea tradiţiei şi a prestigiului dobândite până acum prin menţinerea poziţiei
excelente obţinute pe plan naţional în activitatea de cercetare şi educaţie;

•

creşterea vizibilităţii internaţionale;

•

valorizarea competenţelor şi a diversităţii în sensul atingerii obiectivelor instituţionale
asumate. Diversitatea este dată şi de complexitatea domeniului contabil în care se
regăsesc: contabilitatea, auditul, analiza şi informatica de gestiune.

Demersurile întreprinse şi îndeplinirea indicatorilor de performanţă se prezintă astfel:

1. Îmbunătățirea calităţii procesului educaţional şi orientarea către
cerinţele pieţei muncii
IP1.1 Numărul studenţilor
Pe perioada lunii iulie și-au desfășurat activitatea comisiile de admitere la programele de studii
de admitere la licență și masterat. Programul de studii Contabilitate și informatică de gestiune
și-a consolidat poziția în rândul celor mai bine cotate programe de licență din Academia de
Studii Economice ca număr de opțiuni exprimate. Astfel, după etapa concursului de admitere
din vară, ultima medie de ocupare a locurilor la buget a fost 8,98 la specializarea cu predare în
limba română și 7.40 la cea în limba engleză.
De asemenea, la nivelul programelor de studii de masterat s-au format serii de studenți pentru
9 specializări de masterat în domeniul de studii Contabilitate, șapte cu predare în limba română
și două cu predare în limba engleză.
Pe toată perioada admiterii, reprezentanți ai studenților și ai conducerii facultății au sprijinit
candidații prin intermediul grupului de Facebook Admitere ASE - Facultatea de Contabilitate
si Informatică de Gestiune.
În urma finalizării activității comisiilor de admitere din luna septembrie, au pășit pragul
facultății, în anul universitar 2019-2020, 737 noi studenți înscriși în anul I licență, la
specializările CIG (în limba română și engleză, la formele de învățământ cu frecvență și la
distanță).
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Noua promoție de anul I la programele de studii de masterat însumează 401 de masteranzi,
proveniți de la programele de licență organizate la CIG, dar și de la alte specializări din ASE
sau din alte universități.
În total, numărul de studenţi și masteranzi înmatriculați la începutul anului universitar 20192020 a fost de 2.702 dintre care 1.917 la ciclul de studii de licență și 785 la programele de studii
de masterat. Din perspectiva formei de învățământ, 271 dintre studenți urmează studii la
distanță (ID) și 2431 sunt înscriși la programe de studii cu frecvență (IF).
CICLUL LICENȚĂ 2019-2020 (situație la 1 octombrie 2019)
Forma de
învățământ

Anul de studiu - Specializarea

Număr
studenți
buget
205

I - Contabilitate și Informatică
de Gestiune
I - Contabilitate și Informatică
52
de Gestiune (în limba engleză)
II - Contabilitate și Informatică
209
de Gestiune
Licență - IF
II - Contabilitate și Informatică
30
de Gestiune (în limba engleză)
III - Contabilitate și Informatică
242
de Gestiune
III - Contabilitate și Informatică
42
de Gestiune (în limba engleză)
Total forma învățământ IF
780
Licență - ID
I - Contabilitate și Informatică
de Gestiune
II - Contabilitate și Informatică
de Gestiune
III - Contabilitate și Informatică
de Gestiune
Total forma învățământ ID
TOTAL STUDENȚI LA CICLUL DE LICENȚĂ
*La ciclul de licență sunt înscriși 27 de studenți străini.
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Număr
studenți
taxa
334

Total
studenți

11

63

300

509

7

37

211

453

3

45

866
135

1646
135

64

64

72

72

271

271

539

Situația detaliată pentru programele de masterat este prezentată în tabelul următor:
CICLUL DE MASTERAT 2019-2020 (situație la 1 octombrie 2019)
Program de studii
Analiză financiară şi
evaluare
Business Services1
Concepte şi practici de
audit, la nivel naţional şi
internaţional
Contabilitate
internaţională
Contabilitate, audit şi
informatică de gestiune
Contabilitate, audit şi
informatică de gestiune (în
limba engleză)
Contabilitate, control şi
expertiză
Contabilitatea afacerilor
Contabilitatea şi
fiscalitatea entităţilor
economice
Total general

Masteranzi
Total
An II
An I
buget

An I
buget

An I
taxa

An II
taxă

Total
An II

15

34

49

25

16

41

-

26

26

-

28

28

15

33

48

14

40

54

26

18

44

25

17

42

28

36

64

41

24

65

35

9

44

32

-

32

15

36

51

11

52

63

13

11

24

-

-

0

15

36

51

11

48

59

162

239

401

159

225

384

Observație: Față de datele prezentate în tabel (înregistrate la 1 octombrie), au survenit mici
diminuări în colectivele de studenți din anul I. Astfel, la începutul lunii februarie 2019, numărul
de studenți pe fiecare program de master se prezintă astfel: Analiză financiară şi evaluare 48,
Business Services 22, Concepte şi practici de audit, la nivel naţional şi internaţional 48,
Contabilitate internaţională 41, Contabilitate, audit şi informatică de gestiune 61,
Contabilitate, audit şi informatică de gestiune (în limba engleză) 44, Contabilitate, control şi
expertiză 49, Contabilitatea afacerilor 24, Contabilitatea şi fiscalitatea entităţilor economice
50. Pentru ciclul de licență, la nivelul facultății este în curs de implementare un proiect de tip
ROSE (ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT) ce are printre obiective
identificarea celor mai bune soluții pentru reducerea abandonului universitar (a se vedea
detalii în pagina 9).
Conform datelor din sistemul informatic SIMUR se poate afirma că 71% dintre absolvenții
ciclului de studii de licență organizat la CIG, aleg să continue studiile la un program de masterat
organizat în Academia de Studii Economice.
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Taxele sunt achitate de companii pentru 19 studenți din anul 1 si pentru 26 din anul 2.
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Din punct de vedere a formei de finanțare structura pe cele 2 cicluri de studii se prezintă astfel:

IP1.2 Gradul de satisfacție a studenților privind programele de studii
Gradul de satisfacție a studenților privind programele de studii a fost determinat pe baza
chestionarelor distribuite în cadrul evaluărilor semestriale privind calitatea activităților
didactice. În colaborare cu Senatul studenților, a fost implementată platforma online de evaluare
a activității didactice. Aceasta permite evaluarea continuă a tuturor cadrelor didactice şi a
procesului de învățământ și determinarea gradului de satisfacţie a studenţilor.
Numărul de chestionare completate pe platforma online de evaluare a fost la sfârșitul anului
universitar 2018-2019 de 2.995 chestionare și se poate contura o percepție favorabilă a
studenților în privința calității programelor de studii. La întrebarea

privind prestația de

ansamblu a cadrelor didactice (“Cum evaluezi per ansamblu prestația cadrului didactic?”
structura răspunsurilor studenților a fost următoarea:
Gradul minim de satisfacție
propus a fost de 50%, iar
rezultatele arată că 79%
dintre studenți au un nivel
bun

sau

foarte

bun

al

percepției asupra prestației
cadrelor didactice (o formă
de exprimare a gradului de
satisfacție).
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IP1.3 Rata de absolvire a programelor de studii
Gradul de promovabilitate la finalizarea studiilor (calculat ca procent al celor ce finalizează
cu diplomă programul de studii din numărul celor înscrişi iniţial în anul I pe ultimele trei
promoții) este de 62% la ciclul de licenţă şi 79% la cel de masterat. Aceste rezultate sunt peste
procentul de 60% propus.
Distribuțiile notelor obținute la examene2 pe cicluri de studii în anul universitar 2018-2019 sunt
prezentată în graficul următor:

2

Au fost luate în calcul notele după examenele de reexaminări pentru anii I-III, formele de învățământ cu
frecvență și la distanță pentru ciclul de licență și pentru anii I și II, în cazul proramelor de masterat
6

În privința rezultatelor la examene, promovabilitatea, înregistrată la sfârșitul anului universitar
2018-20193, este reflectată în graficele următoare pentru specializările la forma de învățământ
cu frecvență și cea la distanță:

CIG, licență,
Invățământ cu frecvență

CIG, licență,
Invățământ la distanță

CIG, licență cu predare în
limba engleză, Invățământ cu
frecvență

În cazul formei de învățământ cu frecvență, graficul ilustrează rezultatele cumulate pe cei 3 ani
de studiu și reflectă o promovabilitate după reexaminări de 93% la specializarea în limba
română, respectiv 77% la cea în limba engleză . Pentru forma de învățământ la distanță
rezultatele cumulate la nivelul celor 3 ani de studiu reflectă o promovabilitate de 67%.
Pentru ciclul de masterat promovabilitatea medie anuală după reexaminări pe ansamblul
programelor de studii a fost de 92,7% la anul I și 98,8% pentru anul II. Situația pe cei doi ani
de studiu este prezentată în graficul următor:

3

Au fost luate în calcul rezultatele finale după susținerea examenelor de restanțe, pentru fiecare an de studiu
din anul universitar 2018-2019 pentru formațiile de studiu din promoțiile curente (fără an suplimentar)
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Media generală a notelor obținute de către studenții de la ciclul de licență pentru anul universitar
2018-2019 este 7,174.
Media generală a notelor obținute de către studenții de la ciclul de masterat pentru anul
universitar 2016-2017 este 8,18.
Proiectul “Șanse de succes pentru studenții contabili din anul I (PROCIG)”
Facultatea CIG a început în luna decembrie 2019
implementarea proiectului Șanse de succes pentru studenții
contabili din anul I (PROCIG). Obiectivul general al
proiectului îl constituie prevenirea și remedierea fenomenului
de abandon a studiilor universitare de la Facultatea CIG, prin
integrarea în programe remediale a unui număr de 300 de studenți și prin implementarea unui
program de coaching, dezvoltare personală, îndrumare și sprijin (tutorat), consiliere
profesională și orientare în carieră pentru aceeași colectivitate de studenți. În mod concret,
activitățile ce se vor desfășura în cadrul proiectului vizează:
•

Dezvoltarea unor programe remediale pentru studenți cu scopul de a stimula finalizarea
studiilor.

•

Desfășurarea unor campanii de conștientizare privind riscurile și consecințele asociate
abandonului universitar.

•

Dezvoltarea unui program de îndrumare și sprijin (tutorat).

•

Proiectarea și implementarea unor activități de consiliere profesională și orientare în
carieră.

•

Proiectarea și implementarea unor activități de coaching, dezvoltare personală și
dezvoltare a competențelor socio–emoționale.

•

Organizarea a două ateliere de lucru pentru schimbul de bune practici și dezvoltarea de
competențe.

•

Organizarea a 8 vizite de studii la cu membrii grupului țintă la companii.

Mai multe informații privind proiectul au fost publicate pe pagina proiectului: cig.ase.ro/procig
În cursul lunii ianuarie 2020 au fost organizate activități remediale la următoarele discipline:
Tehnologia aplicațiilor office, Microeconomie și Matematici aplicate în economie.

4

Mediile sunt calculate după susținerea examenelor de restanțe și a eventualelor măriri de note.
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Proiect ProCIG - activități remediale dedicate studenților din anul I de studii

IP 1.4 Inserţia pe piaţa muncii
Programele de masterat ale facultăţii CIG care sunt organizate în parteneriat cu mediul
economico-social sunt: Business Services şi Contabilitatea Afacerilor (acreditat de ACCA,
organizat pe curricula ACCA). Majoritatea programelor de masterat ale facultăţii au acorduri
cu CECCAR pentru echivalarea totală sau parţială a examenului de acces la stagiu cu studiile
de masterat. Pentru programul de masterat Analiză financiară și evaluare există o acreditare cu
dublă specializare pentru profesia de evaluator - ANEVAR pentru specializările evaluări de
întreprinderi și evaluări de proprietăți imobiliare.

IP1.5 Numărul programelor de studii cu predare în limbi străine
În octombrie 2019, au luat startul 3 promoții la programele de studii cu predare în limba engleză
(programul de licență, CIG cu predare în limba engleză, și programele de masterat
Contabilitatea Afacerilor și Contabilitate, Audit și informatică de gestiune).
Consolidarea programelor cu predare în limbi străine s-a realizat prin acreditarea acestora de
către organisme internaționale ale profesiei contabile. Programul de licenţă a fost reacreditat în
perioada 2017-2018 de către ACCA primind confirmarea obţinerii acreditării pentru 8
discipline (F1-F8) pentru ciclul de licenţă. Programul CIG rămâne programul de licenţă cu cele
mai multe exceptări din România. Acreditarea este pentru absolvenţii din perioada 1/01/2018 –
31/12/2022. Programul de masterat Contabilitatea Afacerilor a fost reacreditat în cursul anului
2017 de către ACCA.
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IP1.6. Evaluarea externă a calităţii
În perioada 16-18 ianuarie 2019, a fost primită vizita misiunii ARACIS pentru programele de
studii de masterat din cadrul Facultății Contabilitate și informatică de gestiune. Experții
ARACIS au apreciat favorabil eforturile depuse de colectivul de cadre didactice implicate în
organizarea programelor de studii la nivelul domeniului de studii de masterat Contabilitate.
La realizarea dosarelor de acreditare a domeniului de studii de masterat au participat cadre
didactice de la toate cele 4 departamente ale facultății.
Pe perioada anului 2019 s-au elaborat documentațiile și s-au formulat propunerile solicitate de
către Autoritatea Națională a Calificărilor, pornind de la necesitatea corelării ISCED F 2013
(Clasificarea Internațională Standard a Educației - International Standard Classification of
Education) cu ISCO-08 (Clasificarea standard internațională a ocupațiilor - International
Standard Classification of Occupations) pentru programele de studii de licență și masterat
organizate de facultatea noastră.
În luna ianuarie 2020 a fost întocmită documentația necesară și a fost transmisă către ARACIS
cererea pentru încadrarea în domeniu a programului de masterat Informatică de gestiune

IP1.7. Campus virtual
La nivelul Facultății de Contabilitate și Informatică de gestiune sunt utilizate de cadrele
didactice atât platforma blended-learning online.ase.ro pentru distribuirea suporturilor de curs
și seminar în format electronic, cât și platforma online dedicată evaluării cunoștințelor
olka.ase.ro5. Astfel studenții facultății au accesat în număr mare, pentru (auto)evaluarea
cunoștințelor, platforma dedicată e-assessment olka.ase.ro, platformă ce a fost utilizată și ca
suport de examinare la o serie de discipline precum Baze de date financiar contabile, Gestiunea
bazelor de date relaționale sau Dezvoltarea aplicațiilor web. Datele statistice evidențiază că în
perioada ianuarie-iulie 2018 platforma dedicată evaluării cunoștințelor a înregistrat peste
30.000 de accesări.
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Pe baza evaluării din partea studenților desfășurată online pe platforma găzduită de serviciul
campus virtual (http://campus-virtual.ase.ro/Evaluare_ASE/index.asp) se poate constata o
implicare crescută a cadrelor didactice din facultate în asimilarea și utilizarea tehnologiilor
blended learning.
De asemenea, în primul semestru din anul universitar 2019-2020 studenții facultății au avut
ocazia să participe la sesiuni de training Atelierul Digital, organizate de către partenerii de la
Google Romania pentru facultatea de Contabilitate și informatică de gestiune.
Sesiune de training Atelierul Digital Google, noiembrie 2020

La începutul anului 2019 a fost lansat noul portal web al facultății bazat pe platforma
Wordpress, optimizat pentru integrarea cu rețelele de social-networking, care dispune de
interfețe în limbile română și engleză.

Noul site cig.ase.ro/cig-en/ (engleză)
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Noul site cig.ase.ro (română)

IP5. Creșterea implicării studenţilor în managementul universităţii și
îmbunătățirea condițiilor sociale ale acestora
IP5. 5 Practică şi internship
•

În cursul anului 2019 au avut loc mai multe întâlniri între reprezentații facultății CIG și
reprezentanți ai mediului de afaceri, în vederea semnării acordurilor de colaborare privind
efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi
master. Până la 31 decembrie 2019 au fost încheiate acorduri totalizând 100 de locuri pentru
anul universitar 2019-2020.

•

Până la 31 decembrie 2019 au fost încheiate două parteneriate noi cu TPA Audit și TPA
Contabilitate
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2. Program de consolidare a excelenţei în cercetarea ştiinţifică
IP 2. Consolidarea excelenţei în cercetarea ştiinţifică
IP 2.1 Clasificarea universităţii
Obiectivele propuse pentru menţinerea statutului de universitate de cercetare avansată şi
educaţie au vizat publicarea de articole în reviste cu vizibilitate internaţională, organizarea de
conferinţe internaţionale, editarea unei reviste internaţionale, depunerea de aplicaţii pentru
granturi de cercetare, publicarea de cărţi şi atragerea de cercetători străini în colectivele de
cercetare.

IP 2.2 Iniţiative de atragere de fonduri pentru cercetare
•

Au fost puţine lansări de competiţii naţionale de proiecte de cercetare în această

perioadă. Politica facultăţii este de a actualiza site-ul cu anunţuri privind competiţiile de
proiecte de cercetare (Meniu Cercetare/Anunţuri). Prodecanul responsabil cu activitatea de
cercetare a participat la sesiunile de dezbatere și la consultările organizate la nivel de ASE
și a transmis colegilor informațiile primite.
•

Au fost submise proiecte la competiţiile depuse (un proiect depus la competiţia

UEFISCI pentru proiecte PostDoc şi un proiec depus la competiţia pentru Tinere Echipe de
cercetare).
•

Au fost diseminate informații legate de lansările competiţiei interne a ASE pentru

poriecte de cercetare, precum de lansările competiţiilor organizate de organisme profesionale
internaționale. În cadrul acestei competiții, dintre proiectele depuse de către membrii CIG a
fost declarat câștigător proiectul „Guvernanța corporativă în societățile cu capital de stat și
bunele practici manageriale și administrative adecvate provocărilor economico-sociale”,
director: conf. Univ. dr. Dragomir Voicu Dan.
•

Participarea prof. Nadia Albu, departamentul de Contabilitate şi Audit, în cadrul unui

proiect internaţional „Internationalization of Financial Reporting and Auditing (IFRA)”
(finanţat din fonduri norvegiene, gestionat de University of Agder din Norvegia) care se va
desfăşura în perioada 2018-2021.
•

obținerea de finanțări în cadrul Proiectelor de mobilitate pentru cercetători de către

membri ai facultății (cinci proiecte obţinute).
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•

a fost realizată o aplicaţie la competiţia naţională de Subvenţionare a Literaturii

Tehnico-ştiinţifice de către Ministerul Cercetării şi Inovării. Fondurile obţinute vizează
acoperirea costurilor legate de modernizarea site-ului revistei şi indexările în bazele de date;
•

au fost realizate întâlniri periodice cu reprezentanţi IAAER, ACCA şi ACCA Global

pentru continuarea finanţării în vederea organizării workshopului IAAER ACCA pentru
tineri cercetători.
•

atragerea de resurse pentru premierea studenţilor în cadrul sesiunii ştiinţifice studenţeşti

din 2019.
Se continuă atragerea de fonduri pentru cercetare din parteneriate cu mediul socio-economic.

IP2.3 Intensitatea cercetării ştiinţifice
Reviste publicate
•

publicarea revistei Journal of Accounting and Management Information Systems,

indexată în baze de date internaţionale. În cursul anului 2019 au fost organizate următoarele
acţiuni în scopul creşterii vizibilităţii internaţionale a revistei:
-

conlucrarea cu prof. Faff pentru secţiunea specială de Pitching unde sunt atrase
numeroase lucrări din străinătate;

-

în cursul anului au fost publicate 4 numere cu 28 de articole (din care 5 în secţiunea
Pitching letters). 75% dintre articolele publicate au avut autori din străinătate. Rata
medie de acceptare a fost de 51%.

•

Departamentul de Drept din cadrul facultăţii editează revista Tribuna Juridică (indexată

ISI Emerging Sources Citation Index (acum Clarivate Analytics)). În anul 2019 au fost
publicate 4 numere (din care un număr special) având 63 de articole (din care 62% au autori
străini).
Conferinţe internaţionale organizate
1) Conferinţa internaţională AMIS 2019
Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a organizat în perioada 5-6 iunie 2019
cea de-a 14-a editie a conferinţei internaţionale Accounting and Management Information
Systems ( www.amis.ase.ro ). Această ediţie a fost organizată în parteneriat cu International
Association for Accounting Education and Research, o reţea internaţională în care ASE este
membru. Principalele coordonate ale conferinţei AMIS IAAER 2019 sunt: (a) dezvoltarea
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competenţelor tinerilor cercetători (prin asocierea cu workshop-ul IAAER ACCA organizat pe
3-4 iunie 2019); (b) consolidarea unei reţele a cercetătorilor din regiunea Europei Centrale şi
de Est (prin atragerea de participanţi din Bulgaria, Cehia, Estonia, Polonia şi Turcia); (c)
dezvoltarea parteneriatului cu mediul practic şi apropierea cercetării de practică (prin
organizarea a cinci paneluri în parteneriat cu mediul socio-economic, patru dintre acestea fiind
sponsorizate de KMPG, ACCA şi CIMA ).
Programul conferinţei a inclus paneluri şi secţiuni pe mari teme de interes în domeniul contabil:
viitorul auditului şi al raportării financiare, raportarea financiară şi extra-financiară, competenţe
necesare în profesie în viitor, standarde internaţionale şi aplicarea lor în practică, educaţia
contabilă etc. La conferinţă au participat 130 de profesori şi practicieni din 16 ţări.
Conferinţa AMIS 2019

Volumul conferinţei este trimis spre evaluare şi indexare în Conference Proceedings
Citation Index Clarivate Analytics.
2) Conferința internațională „Provocari contemporane in Dreptul Administrativ din
Perspectivă Interdisciplinară”, Editia a II-a, www.alpaconference.ro, 17 mai 2019
Conferinţa a fost organizată de Departamentul de Drept din ASE împreună cu Societatea
de Științe Juridice și Administrative. La conferinţă s-au înregistrat 75 de participanţi,
dintre care 17 din străinătate, reprezentând 9 țări. Gradul de selectivitate (numărul de
lucrări acceptate în raport de numărul total de lucrări primite) a fost de 45%. Volumul
cu lucrările conferinţei este trimis spre indexare în Conference Proceedings Citation
Index Clarivate Analytics.

15

3) Conferinţa „Evaluarea pentru piaţa de capital din România”, ediţia a 18-a.
Conferinţa a fost organizată pe data de 25 iunie 2019 de către Departamentul de Analiză
şi Evaluare Economico-Financiară, împreună cu ANEVAR. Dintre speakerii amintim
pe: Gheorghe BĂDESCU Preşedinte ANEVAR 1992-2001, Ion ANGHEL - Preşedinte
ANEVAR 2006-2007, Daniel MANAŢE - Preşedinte ANEVAR 2016-2017; Sorin
PETRE - Prim-vicepreședinte ANEVAR | Partener PricewaterhouseCoopers, Ileana
GUŢU - Senior Manager Departamentul de Evaluare & Analiză Economică
PricewaterhouseCoopers, Andrei RĂDULESCU - Director Analiză Macroeconomică
Banca Transilvania, Mihai CĂRUNTU - Șef Departament Analiză pe Piaţa de Capital
BCR.

4) Seminar ERES, ediția a 15-a
Seminarul a fost organizat în perioada 29-30.11.2019 de către Departamentul de Analiză
şi Evaluare Economico-Financiară. Conferința a reunit reprezentanți a circa 20 de
universități din străinătate (University of Alicante, University College of Estate
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Management, TU Wien, University of Zurich - CUREM Center for Urban & Real Estate
Management, Reading

University, Krakow

University, Kiev

School

of

Economics, Nottingham Trent University, Istanbul Technical Univ (ITU), University of
Auckland, Talinn Univ of Technology, Ferrara University etc ) precum și o serie de entități
relevante din domeniul real estate: (ANEVAR, RICS Romania, ROGBC, Colliers
International, JLL, CBRE Romania, NAI Romania, Artmark Historical Estate etc.).
Temele discutate au avut în vedere aspecte privind abilitățile și cunostințele necesare în
industria

imobiliară

în

următorul

deceniu.

https://www.real-estate-

education.ro/programme, https://eres.architexturez.net//.

5) Conferința internațională „Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al
treilea”¸ ediția a IX-a
Conferinţa a fost organizată în data de 8 noiembrie 2019 de către Departamentul de Drept
împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative și reprezintă o platformă de
dezbateri juridice care examinează dezvoltările recente și perspectivele de evoluție ale
dreptului afacerilor. Conferinţa a fost organizată de Departamentul de Drept din ASE La
conferinţă s-au înregistrat 95 de participanţi, dintre care 22 din străinătate, reprezentând 13
țări. Volumul cu lucrările conferinţei este trimis spre indexare în Conference Proceedings
Citation Index Clarivate Analytics. Lucrările au fost publicate în:
•

revista Juridical Tribune – Tribuna Juridica (www.tribunajuridica.eu) - ISSN: 22477195; e-ISSN 2248 – 0382
17

•

revista Perspectives of Law and Public Administration - ISSN 2601-7830
(www.adjuris.ro/revista)

•

volumul M. Elvira Méndez-Pinedo, Jakub Handrlica, Cătălin-Silviu Săraru
(editors), Practical Aspects Regarding the Role of Administrative Law in the
Modernization of Public Administration, ADJURIS – International Academic
Publisher, ISBN: 978-606-94312-8-3 (www.adjuris.ro/editura.html)

Organizarea de seminarii de cercetare
1) Facultatea CIG a organizat pe data de 4 aprilie 2019, in intervalul orar 15.00-16.20, sala
1012, seminarul de cercetare cu tema "Initiation of voluntary change and innovation in
external reporting: A case study of the restructuring of an annual report" susţinut de
Prof. Thorsten Sellhorn, Ludwig Maximilian University of Munich, Germania. La
seminar au participat colegi şi doctoranzi din cadrul facultăţii.
2) Pe data de 9 mai 2019, în intervalul orar 15.00-16.30, sala 1012, a fost organizat un
seminar de cercetare susţinut de Prof. Andrei Filip, ESSEC Business School, Franţa,
care a prezentat lucrarea „Investors’ Attention and Social Media: Evidence from Small
Listed Firms” (autori: Romain Boulland, Andrei Filip, Alessandro Ghio, & Luc
Paugam). La aceste seminar au participat colegi şi doctoranzi interesaţi de cercetări în
principal cantitative (asupra pieţei de capital) şi de implicaţiile contabile ale acestora.

18

3) Pe data de 2 octombrie 2019, între orele 16.30-17.30 doamna profesor Donna Street,
University of Dayton, SUA şi Doctor Honoris Causa al ASE a discutat cu membrii
departamentului de Contabilitate şi Audit pe tema Policy and practice-relevant research.

4) Pe data de 23 octombrie 2019, în intervalul 16.30-17.50, sala 1117, Prof. Hoffmann,
University of Edinburgh, UK a prezentat în cadrul unui seminar de cercetare
lucrarea „On the role of technical staff in international accounting standard setting”.

5) Prof. Anne Jeny de la ESSEC Business Schol, Franţa, a susţinut pe 21 noiembrie
2019, în intervalul 16.30-17.50, sala 1012, un seminar de cercetare cu tema “The
relevance of the fair value measurement hierarchy. A holitistic perspective.

19

Participarea la conferinţe internaţionale de prestigiu (organizate în străinătate)
În cursul anului 2019 au fost 29 participări (în medie 0,2 participări/membru al facultăţii) la
conferinţe internaţionale de prestigiu (sunt incluse doar deplasările la conferinţele internaţionale
organizate în străinătate), dintre care 17 participări finanţate din fondul pentru conferinţe al
ASE şi 12 participări finanţate din alte surse (5 finanţate din Fondul FSS Shanghai, 5 finanţate
de organizatori sau din diverse proiecte, 2 finanţate din fonduri proprii).
Cercetarea ştiinţifică studenţească
•

Pe data de 11 aprilie 2019 a avut loc sesiunea ştiinţifică studenţească. Au fost prezentate

58 de lucrări în 3 secţiuni. Lucrările au fost coordonate de profesori de la departamentele
facultăţii după cum urmează: 25 Departamentul de Contabilitate şi Audit, 25 Departamentul de
Drept, 6 Departamentul de Analiză şi Evaluare Economico-Financiară şi 2 Departamentul de
Informatică de Gestiune.

20

•

A fost pregătit un CD cu working papers ale studenţilor din anul 2019 (Colecție de studii

și cercetări ale studenților Facultății de Contabilitate si Informatică de Gestiune (format online). Ediţia 2019 cuprinde 5 articole ale studenţilor de la licenţă şi masterat.

IP2.4. Dezvoltarea competenţelor de cercetare ale tinerilor
•

Workshop pentru tineri cercetători organizat de facultatea CIG

În perioada 3-4 iunie 2019, în asociere cu conferinţa AMIS IAAER 2019, facultatea de
Contabilitate şi Informatică de Gestiune a organizat, în parteneriat cu IAAER (International
Association for Accounting Education and Research) şi ACCA (Association of Chartered
Certified Accountants) un Workshop destinat tinerilor cercetători din economiile emergente.
Zece cercetători cu mare vizibilitate la nivel internaţional au interacţionat şi oferit suport pentru
21 de tineri cercetători din patru ţări din regiune (România, Polonia, Cehia şi Turcia).
Programul a inclus patru paneluri şi prezentări pe
teme de metodologia cercetării şi de bune practici
în vederea publicării în reviste internaţionale şi
cinci secţiuni în care tinerii cercetători au
prezentat proiecte de cercetare. Organizatorii
evenimentului au fost Prof. Donna Street
(University of Dayton, SUA – Director IAAER
pentru activităţi de educaţie şi cercetare), Prof.
Cătălin Albu şi Prof. Nadia Albu (ASE Bucureşti,
Facultatea CIG). ASE (prin facultatea CIG) este
membru IAAER, o reţea internaţională care promovează excelenţa în educaţia şi cercetarea
contabilă.
•

Curs doctoral

Prof. Andrei Filip, ESSEC Business School Paris, Franţa a susţinut pe data de 7 mai 2019,
18.00-19.20, sala 1012, un curs doctoral cu tema "Measuring financial reporting quality".
•

În data de 7 martie 2019, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune a
organizat împreună cu ASCIG evenimentul dedicat studenților S.O.S Lucrarea de
licență!
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I2.5 Premierea rezultatelor cercetării
•

obţinerea de premii în cadrul competiţiei naţionale privind premierea rezultatelor

cercetării – 10 articole cu co-autori din facultatea noastră au fost premiate în cadrul competiţiei
UEFISCDI din anul 2019.
•

la premierea organizată la nivel de ASE a articolelor publicate în reviste indexate Web

of Science sau Scopus, în vederea aplicării procedurii „Recunoașterea complexității activității
suplimentare de scriere de articole publicate în reviste cotate Web of Science sau indexate
Scopus” au fost premiate 14 articole cu autori din facultatea noastră. Numărul de cadre didactice
din facultatea CIG premiate au fost de 29.

3. Dezvoltarea relaţiilor internaţionale
IP 4 Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale
IP4.1 Internaţionalizarea universităţii
•

A fost încheiat al doilea acord Erasmus+ al facultăţii CIG cu o universitate americană.
În anul 2019 a fost semnat acordul cu Indiana University, un partener pe termen lung al
facultăţii noastre. Acordul reprezintă concretizarea unui efort depus de conducerea
facultăţii CIG mai mulţi ani.

•

Facultatea CIG a avut 2 visiting professors cu contract de predare. Invitarea de visiting
professors se încadrează în strategia facultăţii de internaţionalizare şi de consolidare a
programelor cu predare în limba engleză. Prof. Andrei Filip, ESSEC Business School
Paris, Franţa a vizitat facultatea CIG în perioada 6-13 mai 2019 (semestrul II, an
universitar 2018-2019) ca visiting professor pentru a preda un seminar în cadrul cursului
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de IFRS financial accounting (anul I licenţă seria cu predare în limba engleză). Domnul
Prof. Octavian Ionescu, Norwich Business School, UK a fost visiting professor în primul
semestru al anului universitar 2019-2020 în cadrul programului de masterat Accounting,
audit and management information systems (CAIG engleză). Domnul profesor vizitează
pentru al treilea an consecutiv universitatea noastră, ca urmare a feedback-ului pozitiv
al vizitei sale din anul precedent. Dl profesor Ionescu a vizitat ASE în perioada 9-20
decembrie 2019 pentru activităţi de predare la disciplina Advanced IFRS financial
accounting.
•

În perioada 29-31 ianuarie 2019, prof. univ. dr. Liliana Feleagă și prof. univ. dr. Ștefan
Bogdan Ionescu au făcut parte din delegația ASE, condusă de prof. univ. dr. Nicolae
Istudor, Rector, care a efectuat o vizită de lucru la Bruxelles. Vizita de documentare a
inclus întâlniri cu oficiali ai Parlamentului European pe diverse teme de interes. Astfel,
în data de 29 ianuarie a.c., delegația ASE a avut întâlniri cu deputatul european Siegfried
Mureșan și cu doamna Vanessa Debiais-Sainton, șef unitate, Direcția generală educație,
tineret, sport și cultură din cadrul Comisiei Europene (DG EAC). Temele de discuție au
vizat cooperarea între instituțiile de învățământ superior la nivel european și de viitorul
programului Erasmus+. Programul vizitei a continuat cu prezentarea Programului
Orizont 2020, susținută de domnul Dan Viorel Peca, șef unitate, Direcția generală rețele
de comunicare, conținut și tehnologie din cadrul Comisiei Europene (DG CONNECT)
și cu prezentarea oportunităților de finanțare oferite de granturile „Marie SkłodowskaCurie”, susținută de doamna Laura Elena Apostol, șef de sector, Agenția Executivă
pentru Cercetare (REA). În data de 30 ianuarie a.c., delegația ASE a participat la
întâlnirea cu domnul Markus Ferber, Comisia pentru afaceri economice și monetare a
Parlamentului European, și cu domnul Christian Ehler, Comisia pentru industrie,
cercetare și energie, raportor pentru Programul-cadru Orizont Europa (2021-2027).
Delegația ASE a participat la ședința Parlamentului european în care se dezbăteau
probleme legate de Brexit. Delegația a avut o întâlnire și a asistat la o prezentare
interactivă cu eurodeputatul Theodor Stolojan. Discuțiile purtate la Bruxelles s-au
dovedit extrem de benefice, un obiectiv important al universității noastre fiind acela de
dialoga permanent cu instituțiile UE, de a înțelege și aplica programe europene în
domeniul cercetării și educației.
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Delegația ASE la Parlamentului European de la Bruxelles
•

Participarea la Conferința și Târgul Educațional EAIE - European Association for
International Education 2019: În perioada 24-27 septembrie 2019, prof. univ. dr. Liliana
Feleagă, decan al Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune, a făcut parte din
delegația Academiei de Studii Economice din București, care a participat la cea de-a 31a ediție a Conferinței și Târgului Educațional EAIE, organizată în Finlanda, la Helsinki,
de Asociația Europeană pentru Educație Internațională (European Association for
International Education). Evenimentul, unul dintre cele mai importante de pe piaţa
educaţională internaţională, a reunit la cele 243 de standuri peste 6.000 de participanți
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din peste 90 de țări. Din România au fost prezente 31 de universităţi. Cu ocazia târgului
educațional, delegația ASE a avut o serie de întâlniri menite să consolideze imaginea
ASE pe piața educațională internațională.

Delegația ASE la Conferința și Târgul Educațional EAIE
•

În anul 2019 au vizitat facultatea CIG 2 profesori de la universităţi partenere în cadrul
programului Erasmus + (Prof. Donna Street, octombrie 2019, în cadrul acordului
Erasmus + cu University of Dayton, SUA; Prof. Sebastian Hoffmann, octombrie 2019,
în cadrul acordului Erasmus + cu HHL Leipzig).

•

Au fost continuate activităţile legate de organizarea conferinţei internaţionale European
Accounting

Association

(EAA)

de

către

ASE

în

anul

2020

(http://www.eaacongress.org/r/home). EAA este membru al EIASM (European Institute
for Advanced Studies in Management) (http://www.eiasm.org), o reţea care include
peste 50.000 membri din întreaga lume şi care are ca obiectiv creşterea calităţii cercetării
şi studiilor doctorale în management şi disciplinele conexe. EAA are un congres anual
la care participă între 800 şi 1.500 de participanţi din întreaga lume. Organizarea
congresului de către ASE va aduce numeroase beneficii pentru facultatea CIG şi ASE,
cel mai important fiind creşterea vizibilităţii internaţionale.
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Comitetul local de organizare al congresului EAA 2020
•

În anul 2019 a vizitat facultatea noastră Prof. Sellhorn Thorsten, preşedintele EAA, Prof.
Anne Jeny, Trezoerierul EAA, pentru discuţii legate de congres şi vizitarea locaţiilor.
De asemenea, pe 11-12 octombrie 2019 a avut loc Preparatory meeting la care au
participat membrii din comitetele de organizare ale ediţiilor trecute şi viitoare, precum
şi membrii Conference Committee ai EAA.

EAA Preparatory Meeting
•

Reprezentanţii facultăţii au participat la conferinţa co-organizată de IAAER (reţea
internaţională din care facultatea noastră face parte) cu American Accounting
Association, International Accounting section - 24-28 ianuarie 2019, Miami, SUA (2
participanţi din ASE).
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•

În cadrul cooperării cu IAAER, facultatea noastră a organizat în parteneriat cu IAAER
ediţia 2019 a conferinţei internaţionale AMIS. Această conlucrare presupune o creştere
a gradului de internaţionalizare a conferinţei, şi, implicit, o vizibilitate internaţională
mai bună a universităţii.

•

Delegaţie de la Indiana University, Kelley
School of Business în vizită la ASE
Bucureşti - Decanul Kelley School of
Business de la Indiana University, SUA,
Prof. Idalene Kesner, împreună cu doi
prodecani,

Prof.

Laureen

Maines

(responsabilă cu cercetarea şi cadrele
didactice) şi Prof. Ash Soni (responsabil
cu programele de studiu) au vizitat
facultatea CIG în perioada 22-24 mai

Delegaţie de la Indiana University, Kelley

2019.

School of Business

Scopul vizitei l-a constituit identificarea de noi oportunităţi de colaborare între cele două
universităţi. ASE are un memorandum cu Indiana University prin intermediul căruia
grupuri de studenţi vin în România pentru stagiul de practică.
•

Sunt demarate proiecte de colaborare şi consorţii (gestionate la nivel de ASE) cu
universităţi din străinătate, în care facultatea noastră este prezentă în mod activ. Astfel,
au avut loc întâlniri, în România şi la universităţile partenere, privind activitatea de
internaţionalizare, ranking-uri internaţionale, comparare de practici ale managementului
universitar, identificarea de oportunităţi de colaborare.
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Întâlniri cu universităţi partenere - ASE – 20 mai şi 28 noiembrie 2019

Întâlnirea cu Prof. Mariusz Andrzejewski, Decanul Facultății de Economie, Finanțe și Drept,
Cracow University of Economics din 13 decembrie 2019, în cadrul vizitei de documentare și
schimb de bune practici (în cadrul proiectului FSS 01/2019 – „Schimb de practici privind
impactul universitățílor cu profil economic în societate la nivelul Europei Centrale și de Est”)
•

Au fost demarate acţiuni pentru creşterea numărului de studenţi străini. Astfel, în baza
acordului cu Indiana University 23 de studenţii înscrişi în cadrul programului de licenţă
al Kelley School of Business au vizitat ASE pe 8 mai 2019, în cadrul săptămânii
internaţionale. Facultatea CIG (coordonator Prof. Cătălin Albu) a organizat un
eveniment comun cu 12 studenţi ai ASE şi cu invitaţi din mediul socio-economic,
intitulat „The role of accounting information in doing business in Romania – an
international perspective”. Studenţii de la ASE au apreciat interacţiunea cu studenţii
americani, dezvoltând competenţe de comunicare şi lucru în echipă.
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Vizită studenţi în cadrul parteneriatului cu Indiana University
în cadrul săptămânii internaţionale
•

În 2019, 19 studenţi de la Indiana University au efectuat asemenea stagii în opt firme
partenere ale ASE Bucureşti. De asemenea, studenţii au vizitat Ambasada SUA la
Bucureşti, unde au fost primiţi de Ambasadorul SUA, Hans Klemm, alumn al Indiana
University.

Studenţi de la Indiana University în stagiu în România
•

Facultatea CIG susţine internaţionalizarea şi atragerea de studenţi străini prin organizarea
a 3 programe de studii în limba engleză (un program de licenţă şi două programe de
master). În anul 2015 a fost demarat acordul cu ACCA pentru implementarea programului
Accelerate (acord care a continuat şi în 2019) prin intermediul căruia studenţii beneficiază
de facilităţi financiare pentru echivalarea examenelor.
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• Facultatea CIG are în momentul de faţă un număr de 47 de studenţi străini, după cum
urmează:
Număr studenţi străini

Licenţă

Master

27, din care:
- 6 anul I
- 12 anul II
- 9 anul III

20, din care:
- 12 anul I
- 8 anul II

Studenţi străini la programele 6
cu predare în lb. engleză
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IP 4.2. Mobilitatea internaţională a cadrelor didactice şi studenţilor
•

In primăvara anului 2019 a avut loc concursul pentru bursele Erasmus. Acest tip de
burse a fost promovat prin anunțuri, mesaje, broșuri și prin prezentarea pe site-ul
facultăţii a testimonialelor de la studenţi care au beneficiat de burse Erasmus. 17 studenţi
CIG au fost admişi pentru a efectua vizite de studii la următoarele universităţi:
o Sofia University St. Kliment Ohridski 1
o University of Dubrovnik 1
o University of Rijeka - Faculty of Economics Rijeka 1
o University of Latvia – Riga 1
o Lebanese International University – Beirut 1
o University of Amsterdam – exchange 1
o University of Amsterdan - dublă diplomă 5
o University of Groningen 1
o Kraków University of Economics 1
o Universidade de Aveiro 2
o Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman 1
o Kodoláni János University of Applied Sciences 1

•

În cursul anului 2019 au avut loc 53 de deplasări în străinătate (0,37 deplasări/pers.) ale
cadrelor didactice din facultatea CIG (cu o creştere de 32,5% faţă de anul precedent),
dintre care:
o 29 deplasări pentru participări la conferinţe sau workshopu-uri;
o 9 deplasări în cadrul programului Erasmus +;
o 18 vizite de lucru şi stagii de cercetare şi documentare.
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În ceea ce priveşte repartizarea pe departamente, situaţia este următoarea:
o Departamentul de Contabilitate şi Audit: 32 deplasări (0,43 deplasări/pers.)
o Departamentul de Informatică de Gestiune: 5 deplasări (0,18 deplasări/pers.)
o Departamentul de Analiză şi Evaluare Economico-Financiară: 10 deplasări (0,55
deplasări/pers.)
o Departamentul de Drept: 6 deplasări (0,27 deplasări/pers.)

4. Dezvoltarea parteneriatului naţional şi promovarea imaginii universităţii
IP 6 Consolidarea și dezvoltarea relațiilor cu mediul economico-social

IP6.1 Reţele/asociaţii profesionale/instituţii
•

Facultatea CIG este membru în reţeaua IAAER, context în care în anul 2019 a avut
participanţi la conferinţa co-roganizată de IAAER cu American Accounting Association,
International Accounting section - 24-28 ianuarie 2019, Miami, SUA (2 participanţi din
ASE). De asemenea, conferinţa AMIS a fost co-organizată cu IAAER în anul 2019. Tot
în cadrul colaborării din reţea a fost organizat workshop-ul pentru tineri cercetători în
parteneriat cu ACCA şi IAAER – 3-4 iunie 2019 (14 participanţi din ASE).

•

Ca urmare a organizării congresului EAA la Bucureşti în 2020, reprezentanţii CIG au
devenit parte din organismele de conducere ale asociaţiei, după cum urmează:
o Prof. univ. dr. Cătălin Albu (Preşedinte LOC) – membru în Management Committee
al EAA (2018-2020) (http://www.eaa-online.org/r/Management_Committee)
o Prof. univ. dr. Cătălin Albu (Preşedinte LOC), Prof. univ. dr. Liliana Feleagă (Vicepreşedinte), prof. univ. dr. Nadia Albu (Trezorier), Asist. univ. dr. Elena Nechita
(Secretar

general)

–

membri

în

Board-ul

EAA

(http://www.eaa-

online.org/r/EAA_Board)
•

Ca urmare a parteneriatelor pe care facultatea CIG le are cu organismele naţionale şi
internaţionale ale profesiei contabile, reprezentanţi CIG au participat la diverse
evenimente organizate de acestea, precum:
o Participare la conferinţa CIMA pentru universităţile partenere “Constitution of
Science in Poland and Reinventing Finance in a Digital World”, 30 mai 2019,
Varşovia, Polonia (1 participant din ASE)
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o Participare la conferinţa ACCA pentru universităţile partenere „Train the
academics”, 3-4 aprilie 2019, Bucureşti (5 participanţi din ASE)
o Congresul organizat de CAFR pe 25 oct: https://congres.cafr.ro/ro/

IP 6.2 Interacţiunea cu mediul de afaceri şi social
•

În data de 11 martie 2019, reprezentantul
decanatului CIG a participat la conferința
Practical Accounting Days ajunsă la cea
de

a

XIV-a

reprezentanții

ediție,

alături

câtorva

de

organizații

profesionale din România, precum CAFR
și CECCAR și a firmelor din domeniu
precum ACCA, EY, Deloitte, PwC, TPA,
Contexpert, Finexpert, BDO, VTM etc.
•

În data de 13 martie 2019, în cadrul
Forumului

ASE pentru

Dezvoltare

Durabilă și Antreprenoriat, facultatea
noastră a organizat două evenimente în
parteneriat cu mediul practic:
1.Tendințe și orientări în contabilitate și audit (Florin Toma – Președintele Accountancy
Europe, Dan Manolescu – Președintele Camerei Consultanților Fiscali, Ciprian Mihăilescu
– Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România, Clemente Kiss – Director
Audit KPMG, Vicepreședinte IAAER, membru PAODC (Professional Accountancy
Organization Development Committee)- IFAC, Monica Biota – Partner Assurance
Services, PwC Romania, Emil Culda. Liber profesionist în domeniul contabilității și
auditului, moderator: Prof.univ.dr. Liliana Feleagă, Decan Facultatea de Contabilitate și
Informatică de gestiune, Prof.univ.dr. Aurelia Ștefănescu).
2.Relația dintre oferta învățământului contabil și cerințele mediului de afaceri (Andreea
Stanciu - Head of ACCA South-Eastern Europe at The Association of Chartered Certified
Accountants, Ionuț Simion - Country Managing Partner, PwC Romania, Cristina Guțu Head of KPMG Training Academy, Adrian Drăgan – Zone CEO România, Moldova,
Ucraina Timac Agro Romania/ Groupe Roullier, Zoeescu Andreea – Director, Deloitte
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România, Moderator: Prof.univ.dr. Bogdan-Ștefan Ionescu, Președintele Comisiei de
învățământ a Senatului Academiei de Studii Economice).

Evenimente CIG în cadrul Forumului ASE pentru Dezvoltare Durabilă și Antreprenoriat,
•

Organizare eveniment CIMA pentru studenţi – 21 octombrie 2019, 13.30-16.30 University
Management Accounting Day. The Chartered Institute of Management Accountants
(CIMA), unul dintre organismele internaţionale ale profesiei contabile care a acreditat
programul de licenţă al Facultăţii CIG, a organizat în ASE, precum şi în alte universităţi
partenere din regiune, University Management Accounting Day CEE region pe 21
octombrie 2019. În cadrul evenimentului, studenţii de anul I au lucrat în echipă în business
games şi au fost premiaţi pentru rezultatele obţinute. Acest eveniment a vizat expunerea
studenţilor la un mediu de lucru international şi dezvoltarea competenţelor de comunicare,
lucru în echipă şi gestiunea timpului.
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Studenţi la CIMA University Management Accounting Day
•

Organizare eveniment ICAEW pentru studenţi – 27 noiembrie 2019, 15-16.20 Get the job of
your dreams – Successful Job Hunt

•

În cursul anului au participat ca invitaţi la cursuri mai mulţi reprezentanţi ai mediului socioeconomic. De exemplu, în aprilie-mai 2019 Cristina Guţu a susţinut un curs în cadrul
disciplinei Contabilitate financiară conform cu IFRS, în cadrul parteneriatului CIG –
KPMG. Cristina este Head of KPMG Training Academy şi Trainer ACCA, iar cursul
susţinut se încadrează în formarea ACCA (disciplina Contabilitate financiară conform cu
IFRS face parte din lista de discipline
pentru care absolvenţii CIG primesc
exceptări ACCA). De asemenea, în
data de 31.10.2019 Alina Pupăzan –
manager AUDIT EY a susținut un curs
pentru studenții anului III având ca
temă necesitatea și importanta cifrei de
afaceri.
Cristina Guţu, KPMG – invitat la curs la CIG licenţă
Majoritatea intervențiilor reprezentanților mediului socio-economic au fost la programele
de master. Dintre lectorii tradiționali amintim: Cristina Guţu, KPMG; Monica Biota și Ion
Rață, PricewaterhouseCoopers; Irina Dobre și Vasile Rusu, Deloitte; Nadia Oanea, Grant
Thornton; și Dan Niculae, VTM.
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•

În perioada martie 2019-februarie 2020 cadre didactice de la Departamentul de
Contabilitate şi Audit au făcut parte în mod voluntar din echipa de proiect ARIR (Asociația
pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România). Proiectul Vektor (https://www.irromania.ro/first-vektor-results/?lang=en) a constat în evaluarea gradului de transparenţă în
comunicarea pe care societăţile listate la BVB o au cu investitorii. Din echipa proiectului
au făcut parte reprezentanţi ai mediului academic şi socio-economic. Scopul proiectului este
ca prin vizibilitatea creată asupra nivelului de transparenţă, aceasta să se îmbunătăţească în
România.

•

În data de 16 noiembrie 2019, reprezentantul decanatului CIG a participat la deschiderea
celei de a patra ediții a proiectului Smart, organizat de către ASCIG. Workshopul de
deschidere a avut tema „Viziune și idei” susținută de Laura Niculescu.

•

În cursul anului 2019 au fost elaborate și publicate on-line analize pentru mediul socioeconomic:
-

AEEF #0121 și #1102 Cultivarea strugurilor si fabricarea vinului Ion ANGHEL, Petru
ȘTEFEA Colecția „Radiografia economiei Românești”, 08.05.2019

-

AEEF #62 Servicii in tehnologia informației Ion ANGHEL, Vasile ROBU, Costin
CIORA Colecția „Radiografia economiei Românești”, 11.05.2019

-

AEEF #69 Servicii de contabilitate Ion ANGHEL, Colecția „Radiografia economiei
Românești”, 18.02.2019

-

AEEF #56 Restaurante și alte facilități de alimentație publică Mihaela OANCEANEGESCU, Ion ANGHEL, Colecția „Radiografia economiei Românești”, 15.10.2019

•

În cadrul conferinței AMIS 2019 au fost organizate 5 paneluri în parteneriat cu reprezentați
din mediul de afaceri:
•

IAAER KPMG Plenary panel 1 - The audit of the future (au participat
reprezentanti ai companiilor PWC si KPMG)

•

IAAER KPMG Plenary panel 2 - Financial reporting in a two-GAAP world
(au participat reprezentanti ai companiilor KPMG si TPA Group)

•

The skills needed for finance professionals to stay relevant for the future
(au participat reprezentanți reprezentanti CIMA alături de reprezentanți ai
companiilor PwC și Zacaria Group)

•

The changing practice of audit (ACCA) (au participat reprezentanti ACCA,
alături de reprezentanți ai companiilor Mazars. KSC și BDO)
35

•

CSR: Perspectives in research and practice (au participat reprezentanti ai
Guvernului României, alături de reprezentanți ai organizațiilor MaiMultVerde,
Romania Și Romanian Center for Sustainable Production and Consumption)

•

Departamentul de Analiză şi
Evaluare

Economico-

Financiară a lansat proiectul
de cercetare „Analiza forței de
muncă

disponibile

pentru

proiectul logistic ELI PARK 1
(DN7)” pe 15 aprilie 2019.

•

În cursul lunii decembrie 2019, masteranzii din anul I și II de la programul de masterat
Analiză Financiară și Evaluare au efectuat două vizite de lucru, una la Bursa de Valori
București și una în cadrul companiei COFACE ROMANIA.

Bursa de valori Bucureşti
•

COFACE ROMANIA

În data de 14 ianuarie 2020, masteranzii din anul I și II de la programul de masterat Analiză
Financiară și Evaluare au efectuat o vizită de lucru în cadrul companiei
BRANDIENTCONSULT. BRANDIENT, este cea mai importantă agenție specializată în
consultanţă şi design de brand de pe piaţa din România.

IP 8.2.Promovarea programelor de studii
•

Pe 12 martie a.c., TVR Internațional a prezentat o ediție cu și despre ASE, în cadrul
emisiunii „Investiți în România!”, având ca invitați reprezentanți ai conducerii ASE –
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prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, prof. univ. dr. Liliana Feleagă, decanul Facultății
de Contabilitate și Informatică de Gestiune, prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu, decanul
Facultății de Relații Economice Internaționale, prof. univ. dr. Ionuț Popa, decanul
Facultății de Management. Emisiunea a prezentat reportaje filmate în ASE și intervenții
în direct, din studioul TV, despre potențialul ASE și oferta pentru admitere 2019 la toate
formele

de

învățământ.

Emisiunea

poate

fi

vizionată

la

https://www.youtube.com/watch?v=6qYc5abWGGI&feature=youtu.be.

•

În data de 10 mai 2019, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune a
organizat cea de a cincea ediție a Concursului de contabilitate pentru elevii din licee cu
profil economic. La concurs au participat elevi, din clasa a XI-a. Pe baza rezultatelor
obținute la proba scrisă, elevii au primit premii de la sponsori. Organizarea concursului
a fost popularizată online prin intermediul site-ului facultății și pe rețelele de socializare,
prin intermediul paginii de Facebook a facultății. S-au stabilit, de asemenea, contacte
cu profesorii și conducerea liceelor participante.
După concurs, elevii ghidaţi de conducerea facultății și de studenţi-voluntari au vizitat
puncte de interes ale unei viitoare vieţi de student la ASE: biblioteca, amfiteatre,
laboratoare de informatică și Aula Magna.
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•

Olimpiada interdisciplinară „ASE pentru liceeni”, ediția I: În data de 26 martie a.c., ASE a
organizat prima ediție a Olimpiadei interdisciplinare „ASE pentru liceeni”, împreună cu
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partenerii din mediul preuniversitar Colegiul Economic „A.D. Xenopol” și
Colegiul

Național

de

Informatică

„Tudor Vianu” din București. În cadrul
proiectului

„Elevii

de

astăzi,

profesioniștii de mâine”, un concurs pe
teme economice organizat de ASE și
Colegiul Economic „A.D. Xenopol”, sau desfășurat mai multe competiții printre care și o probă la disciplina Contabilitate (clasa
a XI-a și a XII-a).
•

Facultatea și-a extins activitatea de promovare prin intermediul rețelelor de socializare,
pagina de Facebook disponibilă la adresa https://www.facebook.com/asecig/ atingând
un număr de peste 3000 de aprecieri.

d
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