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Academiaa de Studii Economice
E
e din Bucurreşti îşi con
nfirmă poziţia de lider în domen
niul studiiloor
de businesss la nivel naţional
n
Academia de Studii Economice
E
din Bucureeşti îşi conffirmă poziţia de lider în
î domeniull studiilor de
d
business din Româniaa, conform rezultatelorr clasamentuului U-Mulltirank 20144, un nou innstrument de
d
clasificare a universităţilor la nivvel global, dezvoltat
d
de Uniunea Europeană. La aceastaa evaluare au
a
participat ppeste 850 de
d instituţii de învăţământ superiorr (10 din România),
R
peeste 1000 de
d facultăţi şi
circa 5000 de program
me de studii din peste 70 de ţări.
Şapte dinttre facultăţiile ASE (ddin nouă participante)) se poziţioonează în primele
p
optt locuri, peer
ansamblul indicatoriloor de evaluaare, din totaalul celor 177 universităţţi şi facultăţţi de profil din Româniia
participantte la U-Multtirank.
Din perspeectiva studeenţilor, celee nouă facuultăţi ale Academiei de
d Studii Ecconomice din
d Bucureşşti
participantte la U-Mulltirank se pooziţionează la nivel naaţional în prrimele zece locuri din totalul de 17
1
poziţii.
m
programellor de studdii ale Acaademiei de Studii Ecoonomice diin
La nivel eeuropean, majoritatea
Bucureşti se poziţionează în prim
ma jumătatte a clasam
mentului în domeniul
d
sttudiilor de business, cu
c
patru facuultăţi în top
p 100 şi allte trei în top
t 150 (din totalul de
d 342 de universităţii şi facultăăţi
participantte din Euroopa). In aceest clasameent sunt preezente 32 universităţi
u
din Germ
mania, 27 diin
Spania, 199 din Polonia, 18 din F
Franţa şi 166 din Italia - ţări cu cel mai marre număr dee universităăţi
în timp ce Belgia
participantte. Marea Brritanie partiicipă cu 8 universităţi,
u
B
– cu 4.
Din perspectiva studdenţilor, la nivel euroopean, facuultăţile Acaademiei de Studii Ecoonomice diin
Bucureşti se poziţionează astfel:: cinci în toop 50, douăă în top 100 şi două în
î top 150, în domeniuul
business.
Punctele foorte ale Academiei de Studii Ecoonomice dinn Bucureşti,, confirmatee de U-Muultirank, sun
nt:
ponderea rridicată a programelor
p
r de licenţăă în limbi străine, ponderea ridiicată a absoolvenţilor de
d
licenţă/ maasterat angaajaţi în regiuune, rata riddicată de prromovare a programelo
or de licenţţă şi masteraat
în perioadaa reglementtată, veniturri externe peentru cercetare.
U-Multirannk oferă uniiversităţilorr posibilitateea de a-şi coompara niveelul de perfo
formanţă în ansamblu, în
î
domeniul llor de specializare sau în alte arii de
d interes, dintr-o
d
perspectivă multi-dimensioonală diferittă
de cea a cllasamentelo
or internaţioonale traditionale: Educcaţie (Predaare şi învăţaare), Cercetare, Transfe
fer
de cunoaşttere, Orientaare internaţiională şi Im
mplicare regiională.
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