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Asirom susține excelența în eductie printr-un program de burse de merit
dezvoltat în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București



Programul L-earn Asirom ofera 3 burse de merit in valoare de 15.000 lei pentru rezultate
deosebite
Asirom ofera si stagii de practica pentru studentii ASE

Asirom Vienna Insurance Group, cea mai longevivă companie din industria de asigurări din România,
lansează un program de burse de studiu, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din
București.
Cu ocazia aniversării a 30 de ani de activitate, Asirom lansează o nouă strategie de responsabilitate socială
corporatistă, unul dintre pilonii principali fiind investiția în educație. Astfel, în cadrul proiectului
#asirompentrueducatie, a fost dezvoltat programul de burse de merit L-earn Asirom, dedicat studenților din
cadrul facultăților de profil.
Împreună cu Academia de Studii Economice din București, prin Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și
Burse de Valori, Asirom a pus bazele unui program complex de susținere financiara pentru excelența în
educație, precum și a unui program de internship în cadrul companiei. Studenții din cadrul Facultății de
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori cu cele mai bune rezultate în anul universitar 2021 – 2022, vor fi
recompensați cu 3 burse de merit în valoare de 5.000 lei fiecare, pentru a-i susține în parcursul lor educațional
și a le răsplăti eforturile.

„Asirom a fost și rămâne un formator al multor generații de profesioniști în asigurări, o companie
care a fost tot timpul aproape și a contribuit la creșterea nivelului de educație financiară.
Tinerii sunt resursa cea mai valoroasa a societatii noastre, iar noi ne dorim sa le fim alaturi si sa
ii sustinem in parcursul lui educational. Asirom a reprezentat o adevărată școală pentru industria
asigurărilor din România, iar generațiile care au pus bazele acestui domeniu și-au început cariera
în Asirom, traditie pe care ne dorim sa o continuam”, a declarat Cristian Ionescu, Președinte al
Directoratului Asirom.
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De asemenea, studenților li se oferă și posibilitatea de a efectua un stagiu de practica în cadrul companiei,
pentru a putea înțelege și experimenta ce înseamnă să lucrezi în domeniul asigurărilor. Programul de
internship este gândit că o experiență 360 a ceea ce înseamnă acest domeniu, studenții fiind implicați în tot
mecanismul unei companii de asigurări, de la practica în departamente precum subscriere, vânzări și
marketing, până la ședințele decizionale și întâlnirile de echipă.

„Cu o lungă tradiție de performanță în pregătirea cursanților universitari, generație după
generație, Academia de Studii Economice din București este un partener de încredere al mediului
de afaceri din România, care susține și promovează relațiile dintre universități și mediul de afaceri
ca singura posibilitate de a asigura un viitor profesional de calitate viitorilor noștri absolvenți, cei
care vor perfoma mâine pe piața muncii si care trebuie să fie conectați la realitatea și dinamica
acesteia. Urăm success parteneriatului dintre ASE și Asirom”, a declarat prof. univ. dr. Nicolae
Istudor, Rectorul ASE.

Despre Asirom Vienna Insurance Group
Asirom VIG este una dintre cele mai importante companii de asigurări de pe piață, cu o experiență de 30 de
ani în România. Compania are o rețea națională de 140 de agenții, 1.500 de agenți activi și numeroși parteneri
externi.
Asirom face parte din Vienna Insurance Group (VIG), companie cu peste 200 de ani de experiență în
domeniul financiar și lider pe piața asigurărilor, atât în Austria, cât și în Europa Centrală și de Est. VIG
gestionează 50 de companii de asigurări din 30 de țări și are peste 25.000 de angajați. Grupul are cel mai bun
rating în indicele ATX pe piața bursieră austriacă și este, de asemenea, listat la Bursa de Valori din Praga.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați www.asirom.ro

Despre ASE
Cu 12 facultăți cu programe de studiu în limbile română, engleză, franceză și germană, la care învață peste
23 de mii de studenți, cea mai bună universitate economică și de administrație publică din România,
Academia de Studii Economice din București are în anul universitar 2021-2022 o poziţionare foarte bună în
clasamentele internaționale de notorietate. Astfel, conform ediției 2022 a prestigiosului Times Higher
Education World University Rankings, ASE ocupă, pentru al treilea an consecutiv, locul I în România și este
prima și singura universitate din România cotată în primele 600 din lume într-un clasament international de
prestigiu. Pentru mai multe informații vă invităm să accesați www.ase.ro
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