
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 

Piața Romană nr. 6, sector 1, București, cod 010374, România 

Telefon: +4021.319.19.00; +4021.319.19.01; Fax +4021.319.18.99 

e-mail: rectorat@ase.ro / www.ase.ro;  

 
 

Biroul de presă al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

COMUNICAT DE PRESĂ 

București, 24 septembrie 2019 

Luni, 30 septembrie - deschiderea anului universitar 2019-2020 la Academia de Studii Economice din 

Bucureşti 

Luni, 30 septembrie a.c., are loc deschiderea anului universitar 2019-2020 la Academia de Studii Economice 

din Bucureşti. Festivitatea de deschidere la nivelul universității se va desfășura în Aula Magna a Palatului 

ASE între orele 9:30 -11:00. Vor participa membri ai conducerii universităţii, facultăţilor, invitați din mediul 

de afaceri, parteneri instituționali, directori de colegii și licee, cadre didactice, studenți.  

În cadrul festivității vor fi înmânate diplome de excelență și de merit studenților care au obținut cea mai mare 

medie la admiterea din acest an și directorilor de colegii și licee, în semn de apreciere pentru numărul mare 

de absolvenți care au devenit studenți la ASE.      

Începând cu ora 12:00, vor avea loc festivitățile de deschidere a noului an universitar la nivelul facultăţilor, 

după programul afişat pe site-ul instituţional www.ase.ro. 

ASE îşi deschide porţile pentru cei peste 22.000 de studenţi, dintre care 6.500 de boboci la programele 

universitare de licenţă, aproximativ 3.000 la programele universitare de masterat şi 200 la programele 

universitare de doctorat.  

ASE începe anul universitar 2019-2020 cu o poziţionare foarte bună în clasamentele internaționale de 

notorietate. Astfel, conform ediției 2020 a prestigiosului Times Higher Education World University Ranking, 

ASE ocupă locul I în România între cele nouă universități românești participante.  

„Vă doresc să fim mereu cei mai buni, să fim uniți, să ne autodepășim, să excelăm în efortul nostru de a 

studia, cunoaște, cerceta și performa. Studenților le urez să-și stabilească prioritățile cu înțelepciune și să 

persevereze în realizarea lor, astfel încât să devină oamenii de succes ai economiei românești. Tuturor vă 

doresc un an universitar foarte bun, cu sănătate, noroc și bucurii pentru dumneavoastră și întreaga familie!” 

- prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE. 

Vă aşteptăm la deschiderea anului universitar 2019-2020! 
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