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COMUNICAT DE PRESĂ
Bucureşti, 15 iunie 2021
Academia de Studii Economice din București scoate la concurs 50 de locuri la programul
universitar de licență oferit la Centrul de Învățământ la Distanță de la Tulcea.
Academia de Studii Economice din București, liderul învățământului superior economic și de
administrație publică din România și Europa de Sud-Est, anunță desfășurarea ONLINE a
Admiterii 2021, pe platforma admitere.ase.ro.
Pentru Admiterea 2021 la Centrul de Învățământ la Distanță de la Tulcea, redeschis în 2019,
ASE scoate la concurs 50 de locuri la programul de licență al Facultății de Economie
Agroalimentară și a Mediului, pentru candidații din zona județului Tulcea.
Programul oferă, în cei trei ani de studii de licență, un modern și actualizat pachet de cunoștințe
cu un puternic profil economic aplicat zonei Tulcea: agrobusiness, economia mediului,
agroturism. Parcurgerea programului de studiu Economie Agroalimentară și a Mediului conferă
la absolvire diploma de “ECONOMIST”, cu valabilitate în orice domeniu din economia
României, diplomă cu recunoaștere internațională.
Concursul de admitere 2021 la ASE la programele universitare de licență la distanță este alcătuit
din eseul motivațional și media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media
la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii liceale (30%).
ASE este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, bine poziționată la nivel internaţional,
fapt atestat de ranking-urile de prestigiu. ASE și-a continuat trendul ascendent în prestigiosul
clasament Times Higher Education Emerging Economies Universities Rankings, și, în pofida
activității în condițiile specifice contextului pandemic, a urcat pe locul 1 între universitățile
românești și în segmentul 201-250 la nivel internațional, conform ediției 2021.
ASE este universitatea cu cea mai bună inserție a absolvenților pe piața muncii, conform QS
World University Rankings. 85% dintre absolvenți își găsesc de lucru în primele 6 luni de la
terminarea facultății, în domeniul studiat.
Informațiile despre Admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina site-ului instituțional
www.ase.ro. Pentru întrebări și informații detaliate despre Admitere și ASE, candidații au la
dispoziție paginile instituționale Admitere Licență 2021, Facebook, Grup oficial Admitere
2021, Instagram.
Nu ratați oportunitatea de a vă dezvolta cariera alături de valoroșii profesori ai prestigioasei
universități – Academia de Studii Economice din București!
Biroul de presă al Academiei de Studii Economice din București
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