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Hotărârea nr. 209/14.12.2016 

cu privire la aprobarea 

Raportului privind organizarea Școlii internaționale de vară Bucharest Summer 
University XII, desfășurată în perioada 14 - 28 august 2016 

 
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 254/26.10.2016 cu privire la înaintarea către 
Senatul ASE a propunerii de aprobare a raportului privind organizarea Școlii internaționale de vară 
Bucharest Summer University XII, desfășurată în perioada 14 - 28 august 2016; 

Conform art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată, a 
art. 39 alin 37 din Carta ASE, a art. 22 alin. 53 din  Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului 
ASE, precum și a Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016; 

Senatul Academiei de Studii Economice din București  
 

Hotărăște 
 

Art. 1. Aprobarea Raportului privind organizarea Școlii internaționale de vară Bucharest Summer 
University XII, desfășurată în perioada 14 - 28 august 2016, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

Președinte Senat,  

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE        Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 

Avizat pentru legalitate, 

Director Direcția Juridic și Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 

mailto:senat@ase.ro
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Bucharest Summer University 2016
“Valori, politici și management public în Uniunea Europeană”

9:00 - 12:00 13:00 - 14:00 15:00 - 18:00 Seara

Sosirea participanților

19:00 - 20:00 | Cina

Prânz

Excursie - partea a II-a
Sibiu – Castelul Bran, Bran – Hotel Teleferic, Poiana Brașov

Excursie - partea I
București – Barajul Vidraru – Restaurantul Capra - Bâlea Lac – Sibiu

10:00 - 12:00
Ceremonia de

deschidere
Locație: Aula Magna 

ASE

Prânz

Prânz

Global Village
Locație:

Parcul Tinere-
tului

Curs 1
Claudia Țapardel

3MIII

Teambuilding
Locație: Moxa

Să ne cunoaștem

Global Village
Locație:

Parcul Tineretului

Karaoke Party
Locație: Silver 

Church

Timp liber

Duminică,
14.08.2016

Program

Marți,
16.08.2016

Joi,
18.08.2016

Sâmbătă,
20.08.2016

Luni,
15.08.2016

Miercuri,
17.08.2016

Vineri,
19.08.2016

Curs 2
Liana Șchiopu

3MIII

Curs 3
Mircea Geoană

3MIII

Curs 4
Ramona Șoimu

3MIII

Curs 5
Radu Ciobanu,
Florin Dobre

3MIII

Prânz
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Lecture 10 Lecture 11
Lunch

&
Rest

Curs 14
Marian Zulean

3MIII

Curs 15
Valentin Preda

3MIII
Prânz

Excursie - partea a III-a
Hotel Teleferic, Poiana Brașov – Brașov –Castelul Peleș, Sinaia

 - București

Curs 6
Ariana Năstăseanu

3MIII

Banca Națională a României
Curs 10: Bogdan Mihai

Curs 11: Camelia Neagu
Curs 12: Valentin Lazea

Tur cu bicicletele

09:00 - 12:30
Evaluarea finală

Plecarea participanților

Prânz

Prânz

Prânz

Curs 7
Ioan Rusu

3MIII

Vizită de 
studiu la 
Palatul

Parlamentului

14:30 - 16:00
Ceremonia de 

încheiere

Treasure Hunt
Locație:

București

BSU Olympics
Locație: Moxa

Petrecere
Locație: Grand 

Prix Club

Pregatirea
prezentării finale

Bucharest City 
Tour

Petrecere
Locație: BOA 

Club

Duminică,
21.08.2016

Marți,
23.08.2016

Joi,
25.08.2016

Sunday,
28.08.2016

Saturday,
27.08.2016

Luni,
22.08.2016

Miercuri,
24.08.2016

Vineri,
26.08.2016

Curs 8
Marius Profiroiu

3MIII

Curs 9
Iulia Mihail

3MIII
Prânz

Curs 13
Marian 
Preda
3MIII
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Program excursie

- 7.00 AM  Întâlnire în fața cantinei din Moxa
- 7:30 AM Urcarea în autocare
- 8.00 – 11.00 AM București - Barajul Vidraru
- 11.00 – 12.00 AM Oprire la Barajul Vidraru
- 12.00 – 12.30 PM Barajul Vidraru - Restaurantul Capra
- 12.30 – 2.00 PM Prânz la Restaurantul Capra
- 2.00 – 4.00 PM Restaurantul Capra - Bâlea Lac
- 4.00 – 5.30 PM Oprire la Bâlea Lac
- 5.30 – 8.00 PM Bâlea Lac – Sibiu
- 800 – 8.30 PM Cazare la hotelul Ibis Sibiu
- 8.30 – 9.30 PM Vizitarea centrului istoric al Sibiului
- 9.30 – 01.00 AM Cină și petrecere la Restaurantul Dobrun

Vineri

- 8.00 – 8.30 AM Micul-dejun la restaurantul hotelului
- 08.30 AM – Urcarea în autocare
- 09.00 – 1.00 AM – Sibiu - Bran
- 1.00 – 3.00 PM Vizitarea Castelului Bran
- 3.00 – 4.30 PM Prânz la Restaurantul Wolf
- 4.30 – 5.30 PM Poiana Brașov
- 5.30 – 6.00 PM Cazare la Grand Hotel Teleferic
- 6.00 – 7.00 PM Timp liber în cadrul hotelului Teleferic
- 9.00 – 02.00 AM Cină tradițională și petrecere la restaurantul hotelului Teleferic

Sâmbătă

- 9.00 – 10.00 AM Micul-dejun la restaurantul hotelului
- 10.30 AM Urcarea în autocare
- 10.30 – 11.00 AM Poiana Brașov - Brașov
- 11.00 – 12.00 AM Vizitarea centrului istoric al orașului Brașov
- 12.00–1.30 PM Prânz la Prato
- 1.30 – 2.30 PM Brașov –Sinaia
- 2.30 – 5.00 PM Vizitarea Castelului Peleș
- 5.00 – 7.30 PM Sinaia – București

Duminică
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Rezumatele cursurilor

Cursul 1: Uniunea Europeană - aspecte generale și dezvoltarea politicilor
Speaker: Claudia Ana Țapardel

1.1 Înțelegerea rolurilor și a interdependențelor dintre instituțiile Uniunii Europene;
1.2 Analizarea procesului de realizare a politicilor și impactul lor asupra țărilor membre UE;
1.3 Aspecte generale și probleme legate de procedurile legislative în cadrul TRAN, AFCO și a Comisiei 
de Buget;
1.4 Idei pentru dezvoltarea unui mecanism politic internațional mai bun care să facă față situațiilor 
neprevăzute precum migrația, terorismul, Brexit-ul;

Cursul 2: Politicile administrației publice
Speaker: Liana Șchiopu

2.1 Familiarizarea cu structura administrației publice din România precum și cu rolul acesteia;
2.2 Înțelegerea sistemului jurisprudențial din România și a impactului său în procesul decizional;
2.3 Recunoașterea importanței unui bun sistem de management public și a rolului său vital în re-
ducerea birocrației;
2.4 Acțiunile cerute de oficialii guvernamentali competenți pentru asimilarea valorilor publice funda-
mentale;
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Cursul 3: Afaceri și acorduri internaționale pentru o dezvoltare sustenabilă mai bună
Speaker: Mircea Geoană

3.1 Prezentarea schimbării climatului geopolitic în Europa precum și maniera cum se tratează factorii 
de decizie;
3.2 Familiarizarea cu tacticile de negociere din cadrul acordurilor multilaterale dintre statele membre 
UE și partenerii acestora;
3.3 Atingerea unui numitor comun în ceea ce privește valorile socio-politice universal aplicabile în 
cadrul UE;
3.4 Motivul pentru care fundamentele politice sunt momentan instabile, ducând astfel la pierderea 
încrederii oamenilor în guvern;

Cursul 4: Oportunități de carieră și procesul de recrutare în administrația publică
Speaker: Ramona Șoimu

4.1 Care sunt cerințele obligatorii pentru un candidat la o funcție din cadrul administrației publice?
4.2 Descifrarea căilor spre a deveni un decident politic;
4.3 Avantajele apartenenței la sistemul administrației publice și perspectivele de carieră;

Cursul 5: Responsabilitate socială în sistemul public administrativ
Speakeri: Florin Dobre, Radu Ciobanu

5.1 Înțelegerea conceptului de piatră de temelie pe care este construit sistemul public administrativ;
5.2 Importanța respectului în sectorul public pentru realizarea unui sistem democratic complet 
funcțional;
5.3 Recunoașterea și prioritizarea problemelor cetățenilor și oferirea celor mai convenabile soluții;
  5.4 Recunoașterea discrepanțelor sociale și găsirea de soluții pentru a diminua acest  
  fenomen;
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Cursul 6: Orizont 2020: un proiect european deschis propunerilor inovative
Speaker: Ariana Năstăseanu

6.1 Înțelegerea faptului că procesele inovative bazate pe Programele de Cercetare și Dezvoltare sunt 
considerate a fi factorul cheie pentru o dezvoltare sustenabilă în sistemul administrației publice;
6.2 Recunoașterea criteriilor necesare în procesul de selecție: independență, imparțialitate, obiecti- 
vitate, acuratețe și consistență - calificări obligatorii pentru ca procesul decizional să fie transparent 
și eficient;
6.3 Decizie cu privire la cea mai susceptibilă arie a sectorului public care va fi ținta programului Ori-
zont 2020;
6.4 Cum pot fi aduse politicile publice mai aproape de oameni, cât de utile sunt, cum poate fi maximi-
zat impactul lor în ciuda bugetului limitat;

Cursul 7: Impactul politicilor din administrația publică asupra științei și tehnologiilor
Speaker: Ioan Ursu

7.1 Cerințele necesare pentru ca un proiect științific să atragă finanțare europeană;
7.2 Potențialul de dezvoltare științifică și tehnologică;
7.3 Perspectiva creșterii competitivității în domeniul cercetării și inovării;

Cursul 8: Valorile fundamentale ale sistemului public administrativ
Speaker: Marius Profiroiu

8.1 Privire în ansamblu asupra valorilor de bază ale sectorului public, dar și privat;
8.2 Analiza modelelor de administrație publică și influențele venite de-a lungul istoriei;
8.3 Prezentarea principalelor diferențe între cele mai reprezentative modele de administrație publică  
în viziune europeană;
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Cursul 9:Finanțarea europeană și rolul său vital în sistemul public administrativ european
Speaker: Iulia Mihail

9.1 Descrierea rolului Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare;
9.2 Înțelegerea importanței alocării de fonduri pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii;
9.3 Oportunități de carieră în sectorul public din cadrul Uniunii Europene: valori, cerințe și respon-
sabilități;
9.4 Îmbunătățirea procesului de standardizare în țările membre UE;

Cursul 10: Rolul Băncii Centrale Europene și relațiile acesteia cu băncile naționale
Speaker: Bogdan Mihai

10.1 Rolul principal al BCE în asigurarea unei piețe libere și competitive precum și a unui preț stabil;
10.2 Privire în ansamblu asupra asupra mecanismului decizional din cadrul BCE;

Cursul 11: Sisteme de colectare a datelor și statistica în cadrul BNR
Speaker: Camelia Neagu

11.1 Prezentarea structurii Direcției de Statistică din cadrul Băncii Centrale Europene, dar și a Băncii 
Naționale a României;
11.2 Principii ce stau la baza modelării datelor și a previziunilor;

Cursul 12: Integrarea valorilor României în Uniunea Europeană - cerințe și așteptări
Speaker: Valentin Lazea

12.1 Oportunitățile și amenințările unui schimb intercultural extrem în cadrul Uniunii Europene;
12.2 Provocarea relativismului moral în actualul mediu social multicultural;
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Cursul 13: Efectele deciziilor politice asupra demografiei
Speaker: Marian Preda

13.1 Influențele politice în ordine cronologică din spațiul european care au influențat profund de-
mografia;
13.2 Analiza statului prin prisma statelor europene și non-europene în ceea ce privește fluctuațiile 
populației;
13.3 Prezentarea politicilor de integrare a minorităților în Europa și impactul acestora;
13.4 Analiza oscilării populației;

Cursul 14: Strategiile de evaluare în politicile administrației publice
Speaker: Marian Zulean

14.1 Principiile de bază în crearea unei politici, implementarea și procesul de evaluare;
14.2 Relația dintre analiza cerințelor populației și concluziile evaluării care rezultă din politicile de 
administrație publică;
14.3 Perspectiva evaluării formative asupra proiectelor de impact din România;

Cursul 15: Diplomația în afaceri
Speaker: Valentin Preda

15.1 Definirea diplomației și a conceptelor ce au legătură cu aceasta precum și prezentarea unui scurt 
istoric;
15.2 Înțelegerea faptului că diplomația în afaceri reprezintă modul în care afacerile internaționale uti-
lizează conceptul de diplomație și resursele acesteia pentru a-și atinge scopurile, pentru expansiune 
sau pentru supraviețuire;
15.3 Despre diplomația în afaceri în România și despre lobby ca practică ilegală;
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Descrierea evenimentelor extracurriculare

 Primul eveniment extracurricular din cad-
rul Bucharest Summer University 2016, Teambuil-
ding-ul, s-a prezentat sub forma a 6 jocuri menite să 
dezvolte noi prietenii între participanți. Cele 6 echipe 
a câte 7-8 participanți plus un teamleader ales dintre 
organizatori: Aer (United States of BSU), Apă (Euro-
pean BSUnion), Foc (Kingdom of BSU), Lemn (Land of 
BSU), Metal (Happystan),Pământ (Republic of BSU) 
au avut de trecut de proba mingei de tenis ce trebuia 
pusă pe un stativ utilizând frânghii, tija de plastic 
ținută pe degete, mingea ce trebuia să treacă pe la 
fiecare participant de mai multe ori, umplerea a 2 sti-
cle de apă utilizând frânghii și un bidon, parcurgerea 
unui traseu legați de picioare și trecerea dintr-o par-
te in alta prin niște spații delimitate de frânghii.

Teambuilding
Locație: Moxa

Luni, 15.08.2016

 Echipele au avut de cântat câte o melodie 
aleasă de ele precum și un al doilea cântec ales de 
organizatori. Seara a fost marcată de multă distracție 
și amuzament, iar la final, membrii juriul de specia-
litate au cumulat punctajele ce au fost adaugate la 
clasamentul pe echipe. Printre piesele care au făcut 
seara magică s-au aflat “Call me maybe”, “My heart 
will go on”, “Yellow submarine”, “I’m yours”, “Wan-
nabe”, “Baby”, “Hips don’t lie”.

Karaoke Party
Locație: Silver Church

Marți, 16.08.2016
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Global Village & excursia prin România

 După cum se poate intui şi din denumirea sa, 
evenimentul a reuşit cu succes să combine elemen-
tele de tradiţie şi cultură ale celor 26 de ţări pre-
zente în cadrul ediției a XII-a a Școlii internaționale 
de vară, alături de aspectele importante referitoare 
la globalizare şi adaptare a obiceiurilor cu speci-
fic naţional. Ca și punct de reper al acestui eveni-
ment, fiecare participant a realizat o prezentare
despre țara sa prezentând obiceiuri, mâncăruri, dan-
suri specifice ţării sale, explicând în acelaşi timp cum 
fiecare dintre aceste simboluri naţionale este per-
ceput în ţara sa originară.
 În acest cadru, fiecare dintre participanţi des-
coperă, învaţă şi experimentează ce înseamnă să faci 
parte din marea familie internaţională.

Global Village
Locație: Grădina Valorilor Românești

Miercuri, 17.08.2016

 În weekendul dintre cele două săptămâni de 
cursuri s-a realizat o excursie în România, prin in-
termediul căreia participanții au cunoscut tradițiile 
și obiceiurile românești și totodată au vizitat lo-
curi reprezentative pentru țara noastră. Traseul ales 
a inclus vizitarea celui mai spectaculos drum din 
România, Transfăgărășanul, Castelul Bran, Castelul 
Peleș precum și numeroase obiective istorice din 
orașele Sibiu, Brașov și Sinaia.

Excursie prin țară
Vineri, 19.08.2016 - Duminică, 

21.08.2016



16

Treasure Hunt & Olympics

 Reprezintă un joc interactiv între echipe, 
acestea încercând să descopere cu ajutorul indici-
ilor ascunse, anumite locaţii, elemente definitorii 
sau obiective reprezentative pentru capitala noas-
tră. Iniţiativa Bucharest Summer University a urmărit 
defăşurarea acestui tip de eveniment în locaţiile a-
propiate Academiei de Studii Economice din Bucu-
reşti (respectiv Campusul Moxa, Piaţa Victoriei sau 
Piaţa Universităţii). Echipele aveau ca obiectiv rezol-
varea unui rebus care, în final, scotea la iveală un cu-
vânt, o expresie în limba engleză.

Treasure Hunt
Locație: București
Luni, 22.08.2016

Un alt eveniment ce a avut drept scop antrenarea 
competitivității, dezvoltarea sentimentului de fair-
play, dar și desăvârșirea relațiilor de prietenie din-
tre participanți. Cele 6 echipe au avut de trecut tot 
atâtea probe ce au implicat atât forța fizică, cât și 
gândirea logică. Participanții au avut de introdus bile 
de mici dimensiuni in pahare prin aruncare, mutarea 
unei bile dintr-un pahar într-altul folosind apa și su-
flatul spre minge, întoarcerea unei pături pe partea 
cealaltă, ei trebuind să stea tot timpul cu picioarele 
pe ea, ghidarea unui participant printre obstacole, 
ridicarea unei sticle de apă de jos ținându-se cont 
de anumite restricții precum și alergarea cu 3 pahare 
pline cu apă în jurul căminului. La sfârșit, toți partici-
panții au luat parte la jocul Rațele și vânătorii.

BSU Olympics
Locație: Moxa

Marți, 23.08.2016
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BNR & Turul cu bicicletele prin capitala

 Acest eveniment a îmbinat atât partea aca-
demică cât și partea extracurriculară. Studenții par-
ticipanți în cadrul Bucharest Summer University au 
petrecut o zi special dedicată pentru aceştia în inte-
riorul palatului Băncii Naționale a României.
 Fiind, din perspectivă cronologică, a 16-a 
bancă centrală înființată în lume, cu un întreg pa-
trimoniu imobiliar, istoric, artistic și moral, tinerii 
participanți au avut oportunitatea de a petrece o zi 
întreagă în incinta acesteia, au putut participa la cur-
suri susținute de specialiști (precum dl. economist șef 
Valentin Lazea), au vizitat Muzeul BNR și totodată au 
luat parte la un dineu organizat la Arenele BNR.

Vizită la Banca Națională a României
Locație: Palatul BNR, Arenele BNR

Miercuri, 24.08.2016

 În scopul tragerii unui semnal de alarmă cu 
privire la riscurile de mediu şi pentru a promova 
energia verde, studenţii au participat la turul Ca-
pitalei pe biciclete. Scopul defăşurării acestui tip de 
eveniment a fost prezentarea celor mai importante 
obiective turistice ale Bucureștiului (respectiv Piaţa 
Romană – B-dul. Lascăr Catargiu - Piața Victoriei –  
B-dul. Kiseleff - Piața Victoriei - B-dul. Lascăr Catar-
giu - Piața Romană - B-dul. Dacia - Calea Victoriei) 
participanților. Traseul a reprezentat pentru tinerii 
implicați o modalitate de socializare, de recreere și de 
petrecerea timpului liber într-un mod constructiv și 
distractiv, astfel reușind să îmbine utilul cu plăcutul.

Turul cu bicicletele prin București
Joi, 25.08.2016
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Palatul Parlamentului & City Tour

 Aceasta a reprezentat pentru studenţii par-
ticipanţi ocazia de a vizita cea mai mare clădire ad-
ministrativă pentru uz civil ca suprafață din lume, cea 
mai scumpă clădire administrativă din lume și cea 
mai grea clădire din lume. Privită ca unul din marile 
simboluri naţionale ale României, vizita la Palatul 
Parlamentului a reprezentat o oportunitate pentru 
participanţi de a observa trăsăturile arhitecturale, ce 
duc cu gândul la perioada de tranziţie dintre comu-
nism şi democraţie, complexitatea elementelor de 
decor, structura, ansamblul de încăperi, birouri, săli 
de conferinţă, etc, cât şi un punct de reper în ceea 
ce priveşte conducerea statului, în această locaţie 
aflându-se atât Camera Deputaţilor, cât şi Senatul 
României.

Vizită la Palatul Parlamentului
Locație: Palatul Parlamentului

Joi, 25.08.2016

Seara de joi, 25 august, nu se putea încheia mai bine 
decât cu o plimbare prin București la bordul a două 
autocare Bucharest City Tour. Participanții au avut 
minunata ocazie de a vedea Bucureștiul “de sus”, de a 
se distra și de a imortaliza momentul. Turul a început 
de la Piața Victoriei și a continuat pe Calea Victoriei 
spre Piața Universității - Piața Unirii - Piața Romană - 
Piața Victoriei - Arcul de Triumf - Piața Presei Libere 
și retur.

Bucharest City Tour
Joi, 25.08.2016
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Pricop Cristina Ioana
Shlykova Alla
Hoxha Anisa
Bucos Olesea
Ilasco Ion
Hural Mariya
Alvarez Campusano Lucas
Oskolska Olga
Lubis Raisal Fahrozi
Majchrzyk Emilia
Wei Tony
Yancce Zea Ruth
Lazaridis Ioannis
Rusu Luminița
Hoxha Kevin
He Mingchen
Lekareva Irina 
Stoyanova Polina
Sela Yllka
Mikolenko Anastasiia
Abdulina Gulnara
Stanislaw Domanski Artur
Njegovan Ana
Lisman Bianca
Bumbac Andreea - Dorina
Berisha Beata
Okpala God’spower
Etscheid Jan Christopher
Matetovici Magda
Alikhanyan Ani
Neth Henrick
Chavala Mika Lucas
Volpert Ann
Baier Thomas
Sokoni Sunday
Movchan Oleksiy
Lickiewicz Joanna
Alikhanyan Davit
Clipa Veronica
Schmid Maximilian
Steins Matiss
Belova Mayya
Uzair Mathia
Oehrwald Jean Felipe
Seedat Khaleel
Nikiforow Katharina
Doering Johannes

University of Warwick
National Research University “Higher School of Economics”
University of Medicine
Public Administration Institute for Turkey and the Middle East
University of Twente
Ivan Franko National University of Lviv
University of Chile
University of Warsaw
Sakarya University, Turkey
University of Economics in Cracow
BINUS University 
University of Porto
Aristotle University of Thessaloniki
Academy of Economic Studies from Moldova
University of Tirana
University of Pécs
Lomonosov Moscow State University (MGU)
Bucharest University of Economic Studies
Faculty of Economy, Tirana University
College of Europe
Kazan Federal University
University of Wroclaw – History and American Studies
University of Rijeka
University of Genova
Bucharest University of Economic Studies
University of Tirana, Faculty of Economy, Faculty of Law
DAEGU University
Zeppelin University, Friedrichshafen, Germany 
Bucharest University of Economic Studies
American University of Armenia
University of Twente
Seoul National University
University of Twente
Karlshochschule International University
Yonsei University
National University of Kyiv-Mohyla Academy
Warsaw School of Economics
European Regional Educational Academy (ERIICTA)
University of Bath
Ludwig-Maximilians Universität München (University Munich)
International Business Academy
United World College Adriatic
University of Manchester 
Technical University Berlin 
University of Manchester
University of Applied Sciences Ludwigshafen am Rhein 
Philipps-University Marburg 

România
Rusia 

Albania
Republica Moldova
Republica Moldova

Ucraina 
Chile

Polonia
Indonezia 
Polonia

Indonezia 
Peru

Grecia
Republica Moldova

Albania
China
Rusia

Bulgaria 
Albania 
Ucraina 
Rusia

Polonia
Croația

Republica Moldova 
România 
Albania 
Nigeria 

Germania 
România 
Armenia 

Germania 
Tanzania 
Germania
Germania 

Coreea de Sud 
Ucraina
Polonia
Armenia 
România
Germania 
Letonia
Rusia

Marea Britanie
Germania

Marea Britanie
Germania
Germania 

Nume                                       Universitate                                                                                        Țara

Participanti
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Organizatori

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Dragoș Andrei Stoica
Maria Petronela Colțan
Corina Petrea
Mădălina Constantin
Sara El Habashi
Oana Ana Maria Florea
Georgiana Aldea
Denisa Alexe
Andrei Mavriș
Cristian Gabriel Ianc
Iulia Elena Neagoe
Florin Bogdan Matei
Eduard Arhire
Alexandru Răzvan Cristea
Dana Cristiana Toader

Project Manager
Marketing & HR

HR
HR

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Photographer
IT
IT

Logistics
Logistics
Academic

dragos.stoica@stud.ase.ro
maria.coltan903@gmail.com
petreacorina234@gmail.com
madalina.constantin.9@gmail.com
sara.elhabashi@gmail.com
floreaoana16@gmail.com
aldeageorgiana09@gmail.com
alexe.denisa@stud.ase.ro
andrei.mavris@gmail.com
icgneletal@yahoo.ro
iuliaeneagoe@gmail.com
florinmatei01@outlook.com
arhire_eduard@yahoo.com
cristea.alexandru.razvan@gmail.com
dana.toader@stud.ase.ro

0722 859 612
0762 161 206
0736 376 379
0730 565 373
0730 210 359
0734 960 760
0766 723 283
0720 919 762
0735 141 515
0749 726 407
0747 034 926
0735 715 878
0724 023 172
0727 729 344
0784 531 707

Nume                                      Departament         E-mail                                                        Nr. de telefon
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Testimoniale

Alla
Shlykova

Rusia

Thank you a lot for these two weeks! 
I cannot imagine better ending of the 
summer! You are so unique and I wish 
that we all bring something positive in 
this world! Love you and waiting you in 
Russia! And I don’t say goodbye, I say 
see you later.

Emilia
Majchrzyk

Polonia

Thank you for everything!!! I will be 
waiting for you in Poland!

Anisa
Hoxha
Albania

Guys, it was a pleasure to meet you! 
Thanks for 2 amazing weeks! Hope we 
will meet again :*:*:* Olga

Oskolska
Polonia

It was a pleasure to meet you all!!! 
You’re amazing and I hope to see you 
in the nearest future! Take care!!

Yllka
Sela

Albania

Guys, I already miss you all. Thank you 
for every beautiful memory you shared 
with me. I wished this could repeat 
from the beginning till the end. Do the 
best for your countries so everything 
gets a meaning. Kisses and hugs from 
airport.
P.S.: “Stay hungry, stay foolish”

Khaleel
Seedat

M. Britanie

Morning guys, its 5 am here heading 
to the airport again!!! Just want to take 
this brief moment to thank everyone 
for all their work! Organisers, you have 
been amazing. All your hard work and 
dedication has really paid off, you guys 
deserve all the recognition you get! 
Love you all!

Raisal
Lubis

Indonezia

It’s only two weeks but the memories 
will stand forever. Thank you so much 
for everything. Multumesc! Irina

Lekareva
Rusia

‘You will never be completely at home 
again, because part of your heart al-
ways will be elsewhere. That is the 
price you pay for the richness of loving 
and knowing people in more than one 
place.’ Thanks to everyone who made 
this summer so special. I will miss you 
all!

Jan
Etscheid
Germania

What a strange feeling leaving Bu-
charest after two amazing weeks at 
#BSU2016. Meeting so many amazing 
people, visiting a magnificent country 
and carrying  so many memories home. 
Thank you all of you guys, it was a real 
honor to spend this time together.

Magda
Matetovici

România

BSU was a unique experience for me. After 
two challenging weeks alongside enthusias-
tic students and passionate teachers, visit-
ing beautiful places and sharing cultures, I 
feel like we all have been friends since al-
ways. I have discovered a more beautiful 
Romania through the eyes of my colleagues 
from abroad and I will never forget all the 
special moments we had together.
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Artur
Domanski

Polonia

Already missing it all and everyone...

Ana
Njegovan

Croația

It was a pleasure meeting you all, small 
talks, big talks and laughing. After all 
this is what will left in us after this 
experience - memories we made with 
people we would never probably met 
in comfort of our countries.
Love and hugs.
Sincerely, Ana

Matiss
Steins
Letonia

Finally got time to see the pictures. 
Well, I can say that it is hard to watch, 
guys. Damn, what a fun we had!

Luminița
Rusu

R. Moldova

BSU stands for Best Summer University. It 
is a life-changing experience and if enjoyed 
properly, can become the best memory one 
can ever have. Make it YOUR best memory 
by participating to it. Besides gaining know-
ledge, you will reach fulfilment by getting to 
know and care about friends from all around 
the world!

Katharina
Nikiforow
Germania

Taking part at BSU 2016 offered me not 
only the chance to visit beautiful Romania, 
but also to meet creative, intelligent and 
inspiring people. Although this event is un-
repeatable in the same constellation, I will 
never forget this once-in-a-lifetime expe-
rience and how many new amazing friend-
ships I gained through participating.
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Feedback
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Welcome Package
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Promovare
 Segmentul țintă luat în considerare pentru acest proiect este reprezentat de către studenții 
aflați la ciclul licență, masterat sau doctorat din întreaga lume, pentru a cărui targetare s-au folosit o 
serie de canale de comunicare adecvate cu scopul asigurării promovării prin intermediul unei cam-
panii de informare în perioada premergătoare evenimentului, în timpul evenimentului dar și în peri-
oada imediat următoare. Această campanie s-a desfășurat atât în mediul offline cât și în mediul online 
pentru a beneficia de poziționarea dorită în mintea potențialilor participanți. Am încheiat în acest sens 
parteneriate media cu colaboratori din mediul televiziunilor naţionale, a posturilor de radio naţionale, 
din cadrul ziarelor și revistelor tipărite, a agențiilor de presă, a asociaţiilor naţionale studenţeşti, cât şi 
a colaboratorilor din mediul online sau outdoor. Totodată am urmărit să ne îndeplinim obiectivul, ace-
la de a ajunge la cât mai multe persoane și prin intermediul demersurilor individuale de promovare. 
 Principalii parteneri media ai celei de-a unsprezecea ediții a școlii de vară sunt: Antena 1, An-
tena 3, Radio ZU, Jurnalul Naţional, RADOR, Amos News, Akcees.ro, Cațavencii, Leaders.ro, Iqool.
ro, Grupul Educativa, Getica Ooh, BookBlog.ro, AvocatNet.ro, Workstickers.com, Edu-News.com, 
Edu-Active.com, Business Woman, AcademicLink.ro, BestWorker.ro, Studentdinprovincie. ro, Blo-
gunteer.ro, Pacomedia.ro, Bucuresteni.ro, RegieLive.ro, InOras.ro, Studentii.net, VinSiEu.ro, Romania 
Pozitiva, Autentici.ro, PeScurt. ro, Comunicate-Online.com, CalendarEvenimente.ro, Romanticu.org, 
Civic.md, Diez.md, Viza.md. precum și al suporterilor: Forumul Tinerilor din România, USR (Uniunea 
Studenţilor din România), UN Youth, UN Youth Delegates, AEGEE, AIESEC, ASCIG, Asociaţia ECO-
TUR, ASER, ASFEEA, CSUBB, CS-URA, Green Revolution, LSUV, OSE, OSUT, Romanian Youth Sports 
Association (RYSA), SiSC, Şcoala de valori, VIP. 
 Toți acești parteneri au contribuit la răspândirea mesajelor de atragere a publicului țintă prin 
publicarea de informații cu privire la întregul demers întreprins prin intermediul blogurilor, site-urilor, 
forumurilor, rețelelor de socializare, tipăriturilor, radiourilor sau televiziunilor. 
 • promovarea prin intermediul posturilor de radio şi televiziune - transmiterea a 2 spoturi TV 
şi radio, în perioada 28 iunie - 28 august, privind modalităţile de aplicare şi activitățile desfășurate în 
cadrul BSU 2016 de către posturile: Antena 1, Antena 3 şi Radio ZU. De asemenea, în timpul eveni-
mentului academic internaţional, au fost realizate şi transmise 4 ştiri aferente ceremoniei oficiale de 
deschidere, de încheiere, a unui curs şi a evenimentului Global Village (cu ajutorul partenerului edu-
caţional Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României); 
 • promovare în presa scrisă – apariţia machetelor de promovare a şcolii de vară în cadrul pu-
blicației Cațavencii. 
 • promovare în mediul online:
 o web-site oficial: www.bsu.ase.ro;
 o site-uri oficiale din cadrul ASE: www.ase.ro, http://senstud.ase.ro/, www.usase.ro, www.stu-
dent.ase.ro; 
 o agenții de presă: RADOR, AmosNews; 
 o site-uri, blog-uri, portaluri şi comunităţi educaţionale, dintre care cele mai cunoscute: Ak-
cees.ro, Leaders.ro, Iqool.ro, BookBlog.ro, Workstickers.ro, Edu-News.com, BestWorker.ro, Calen-
darEvenimente.ro, Romania Pozitiva, Bucuresteni.ro, Inoras.ro, Markmedia.ro, BLogunteer.ro, Grupul 
Bursa, Ejobs.ro, Studentdinprovincie.ro, VinSiEu.ro, Bookblog.ro, RegieLive.ro, Studentii.net, ZiareRo, 
ComunicateDeAfaceri.ro; 
 o bannere de promovare aferente perioadei de aplicaii prezente pe site-urile principalilor par-
teneri media: Cațavencii, RegieLive.Com;
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 o rețele de socializare: pagina de Facebook oficială, contul oficial de Facebook (cu sute de gru-
puri din întreaga lume); 
 o trimiterea de mesaje către aproximativ 200 de Universități din țară și străinătate; 
 o trimiterea de mesaje bilunare către întreaga bază de studenți Erasmus ai Academiei de Studii 
Economice din București; 
 o trimiterea de mesaje săptămânale sau bilunare către baza internă de studenți; 
 o trimiterea de mesaje zilnice către mai mult de 500 de grupuri de discuții naționale și inter-
naționale; 
 o colaborare cu asociațiile studențești pentru promovare în mediul online (trimiterea de news-
lettere către propriile baze de date, site, forum, pagina de Facebook, blog): mesajele transmise de 
către grupul Educativa, newsletter-ele, articolele publicate în presa lo¬cală și mesajele transmise de 
către Forumul Tinerilor, Uniunea Studentilor din Romania, UnYouth, Un Youth Romania, Un Youth 
Delegates, AEGEE, AIESEC, ASFEAA, Scoala de Valori, ASCIG, ASER, Consiliul Studentilor din Univer-
sitatea Babes-Bolyai, OSUT, LSRS, RYSA, Ecotur, Organizatia Studentlor Economisti, CS-URA, SiSC, 
LSUV, VIP.
 o postarea de mesaje pe site-ul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, pe site-ul Fa-
cultăţii de Administrație și Management Public, pe site-ul şi reţelele de socializare ale Fundaţiei Dan 
Voiculescu pentru Dezvoltarea României, pe pagina de Facebook a Asociației Absolvenților Acade-
miei de Studii Economice din București - Alumni ASE, pe site-ul și pagina de Facebook a Senatului 
Studenţilor ASE Bucureşti, precum și pe pagina de Facebook și site-ul Uniunii Studenților Academiei 
de Studii Economice din București.

 • promovarea prin participarea la conferinţe și alte evenimente educaţionale;

 Pe lângă toate acestea, au fost folosite şi materiale promoţionale personalizate (genţi, tricouri, 
pixuri, broșuri, notepad-uri, roll-up-uri, brățări șamd.).

 A. Promovare în mediul online;

 B. Promovarea prin intermediul posturilor de televiziune Antena 1 şi Antena 3:
  https://www.facebook.com/fdvdr/videos/1094298533985436/
  https://www.facebook.com/fdvdr/videos/1092542287494394/
  https://www.facebook.com/fdvdr/videos/1087611984654091/
  https://www.facebook.com/fdvdr/videos/1045946178820672/

 C. Promovare prin intermediul rețelelor de socializare (de către parteneri și suporteri);

 D. Promovare prin intermediul rețelelor de socializare (de către echipa de organizare);
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Promovare în mediul online

ASER (http://aser.ro/index.php/2016/05/30/bucharest-summer-university-revine-cu-cea-
de-a-xii-a-editie/)

Edu Manager (http://edumanager.ro/articol.php?id=17933)
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Școala de Valori (http://scoaladevalori.ro/bucharest-summer-university-revine-cu-cea-de-a-
xii-a-editie/)

Brigada de Voluntari (http://brigadadevoluntari.ro/stiri/718-bucharest-summer-university-
revine-cu-cea-de-a-xii-a-editie)
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In Oraș (http://bucuresti.inoras.ro/eveniment/bucharest-summer-university-revine-cu-cea-
de-a-xii-a-editie-44703/)

România Pozitivă (http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/perioada-de-aplicatii-pent-
ru-bucharest-summer-university-2016-se-apropie-de-sfarsit/)
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Bursa (http://www.bursa.ro/comunicate-de-presa/perioada-de-aplicatii-pentru-bucha-
rest-summer-university-2016-se-apropie-de-sfarsit-301110&articol=301110.html)

Comunicate de Afaceri (http://www.comunicatedeafaceri.ro/educatie/perioada-de-apli-
catii-pentru-bucharest-summer-university-2016-se-apropie-de-sfarsit-)
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Revista Bulevard (http://revistabulevard.ro/2016/06/perioada-de-aplicatii-pentru-bucha-
rest-summer-university-2016-se-apropie-de-sfarsit/)

Romanticu (http://www.romanticu.org/aplicatii-bucharest-summer-university-2016/)
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Workstickers (https://workstickers.ro/view-news/2432_perioada-de-aplicatii-pentru-bu-
charest-summer-university-2016-se-apropie-de-sfarsit)

SISC (http://sisc.ro/perioada-de-aplicatii-pentru-bucharest-summer-universi-
ty-2016-se-apropie-de-sfarsit/)
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AEGEE București (https://aegeebucuresti.wordpress.com/2016/07/02/perioada-de-apli-
catii-pentru-bucharest-summer-university-2016-se-apropie-de-sfarsit/)

Leaders (http://www.leaders.ro/perioada-de-aplicatii-pentru-bucharest-summer-universi-
ty-2016-se-apropie-de-sfarsit/)
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http://www.edumanager.ro/articol.php?id=18056

http://www.autentici.ro/perioada-de-aplicatii-pentru-bucharest-summer-university-2016-se-ap-
ropie-de-sfarsit/

http://www.bucuresteni.ro/despre/perioada_de_aplicatii_pentru_bucharest_summer_university_2016_
se_apropie_de_sfarsit/

http://www.autentici.ro/bucharest-summer-university-public-value-politics-and-public-manage-
ment-in-the-european-union/

http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/bucharest-summer-university-public-value-politics-and-pub-
lic-management-in-the-european-union/

https://workstickers.ro/view-news/2456_bucharest-summer-university

http://www.bursa.ro/?s=comunicate_de_presa&articol=302821

http://aser.ro/bucharest-summer-university/

http://www.comunicatedeafaceri.ro/educatie/bucharest-summer-university-public-value-politics-and-
public-management-in-the-european-union-ediia-a-12-a-14-28-august-2016

http://www.edumanager.ro/articol.php?id=18192

https://aegeebucuresti.wordpress.com/2016/07/19/bucharest-summer-university-public-value-politics-
and-public-management-in-the-european-union-editia-a-12-a-14-28-august-2016/

http://www.bookblog.ro/stire/bucharest-summer-university-editia-a-12-a/

http://brigadadevoluntari.ro/stiri/746-bucharest-summer-university-editia-a-12-a

http://sisc.ro/bucharest-summer-university-3/

http://www.leaders.ro/bucharest-summer-university-editia-12/

http://www.bucuresteni.ro/despre/bucharest_summer_university/

Promovare prin intermediul posturilor de televiziune Antena 1 și Antena 3:
https://www.facebook.com/fdvdr/videos/1094298533985436/
https://www.facebook.com/fdvdr/videos/1092542287494394/
https://www.facebook.com/fdvdr/videos/1087611984654091/
https://www.facebook.com/fdvdr/videos/1045946178820672/
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Promovare prin intermediul retelelor de socializare
(de catre parteneri si suporteri)

Fundația Dan Voiculescu - Facebook (https://www.facebook.com/fdvdr/?fref=ts)

Școala de Valori - LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/scoala-de-valori/com-
ments?topic=6161772384283029504&type=U&scope=908845&stype=C&a=SAa5)
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Promovare prin intermediul retelelor de socializare
(de catre echipa de organizare)
1. Perioada depunerii aplicațiilor pentru cea de-a 12-a ediție a Bucharest Summer University

 În această perioadă s-a urmărit postarea zilnică a unor mesaje însoțite de poze, colaje și imagini 
cu aspect vizual deosebit și videoclipuri care să-i îndemne pe studenții români și străini să aplice pent-
ru școala de vară. Totodată, aceste mesaje au fost distribuite de către echipa de organizare pe diferite 
pagini și grupuri de studenți sau ale universităților internaționale. Prin acestea s-a urmărit atragerea 
și convingerea studenților să se înscrie și/sau să afle mai multe despre Bucharest Summer University.

2. Fotografie de copertă pe Facebook în vederea promovării perioadei de aplicații

Folosită atât pe pagina oficială a Bucharest Summer University pentru a promova perioada de înscri-
ere dar și evenimentul propriu-zis, cât și de echipa de organizare pentru a face cunoscut acest eveni-
ment în rândul persoanelor cu cont pe rețeaua de socializare Facebook.
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3. Afiș inițial Bucharest Summer University 2016
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4. Pagina oficială de Facebook a Bucharest Summer University (facebook.com/BSU.2013) precum și 
statisticile acesteia
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5. Site-ul oficial Bucharest Summer University (www.bsu.ase.ro)
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BSU 2016 în imagini
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MEDIA PARTNERS
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13
August 2017

See you at
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