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Hotărârea nr. 205/22.11.2017
cu privire la aprobarea
Raportului privind organizarea Şcolii internaţionale de vară
,,Antreprenoriat şi Limba Germană"

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 362/15.11.2017 cu privire la înaintarea către
Senatul ASE a propunerii de aprobare a raportului privind organizarea Şcolii internaţionale de vară
,,Antreprenoriat şi Limba Germană";
În conformitate cu 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 şi a Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016;
Senatul Academiei de Studii Economice din București
Hotărăşte
Art. 1. Aprobarea Raportului privind organizarea Şcolii Internaţionale de vară ,,Antreprenoriat şi Limba
Germană", desfăşurată în perioada 23 iulie - 04 august 2017 şi 06 – 18 august 2017, 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
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Anexa la HS nr. 205/22.11.2017
Raport de activitate
Școala de Vară- Antreprenoriat și Limba Germană 2017
Ȋn perioada 23 iulie- 4 august 2017 și 6-18 august 2017 a avut loc in localitatea Moieciu de Sus, județul Brașov
Școala de Vara FABIZ 2017- Antreprenoriat și Limba Germană.
În cadrul Școlii de Vară au participat peste 200 persoane. Participanții se împart în două categorii principale:
studenți ai unor prestigioase universități românești și liceeni în clasele terminale de la colegii naționale și licee

de renume din întreaga țară, care reprezintă un important bazin de recrutare pentru universitatea noastră.

În fiecare modul au fost organizate cursuri intensive de limba germană, constând în minim 40 de ore, iar profesorii
care predau vin din Germania și Austria și au cunoștințe de specialitate în domeniul predării limbii germane ca
limbă secundară. Grupele de lucru sunt mici, în general de maxim 10-15 persoane, iar participanții sunt împărțiți
în grupe de lucru în funcție de nivelul lor lingvistic (A1-C1). In prima serie au fost 10 profesori, iar in cea de a
doua 9. De asemenea au fost susținute diverse prezentări pe teme antreprenoriale, economice și socio-culturale

de către reprezentanți ai diverselor organizații din mediul socio-economic, Serviciului German de Schimb
Academic (DAAD) și Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în Limbi Străine (FABIZ).
Menționam că Școala de Vară Antreprenoriat și Limba Germană este unul dintre evenimentele importante și de

succes organizate de facultatea noastră și reprezintă o oportunitate de îmbunătățire a diferitelor competențe
antreprenoriale, economice și de limbă germană atât ale studenților noștri cât și ale altor studenți de la diverse

universități și a liceenilor de la colegii naționale și licee de prestigiu din întreaga țară, potențiali candidați la

programele noastre de studii. De asemenea acest eveniment contribuie la promovarea unei imagini pozitive a
Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în Limbi Străine (FABIZ) și implicit a Academiei de Studii
Economice București pe plan național și internațional.

Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în Limbi Străine (FABIZ)
Prof.univ.dr. Daniela Șerban
Decan
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Raport de activitate- Școala de Vara "Antreprenoriat si Limba Germana"
2017
Ȋn perioada 23 iulie- 4 august 2017 și 6-18 august 2017 a avut loc in localitatea Moieciu de Sus, județul Brasov
Școala de Vara FABIZ 2017- Antreprenoriat și Limba Germană.
Ȋn cadrul Școlii de Vară au participat peste 200 persoane. Participanții se impart in doua categorii principale:
studenti ai unor prestigioase universitati romanesti si liceeni de la colegii nationale si licee de renume, care
reprezinta un important bazin de recrutare pentru universitatea noastra. Printre universitatile de prestigiu de la
care provin participantii pot fi enumerate: Academia de Studii Economice Bucuresti, Universitatea Bucuresti,
Universitatea Politehnica Bucuresti, Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti,
Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea Ovidius Constanta, Universitatea de Vest din Timisoara,
Universitatea de Medicina si Farmacie Timisoara si altele. Printre liceele de la care provin participantii pot fi
mentionate: Colegiul German Goethe Bucuresti, CN Sf. Sava Bucuresti, CN Spiru Haret Bucuresti, CN Mihai
Viteazul Bucuresti, CN Ghe. Lazar Bucuresti, CN Tudor Vianu Bucuresti, CN Ghe. Sincai Bucuresti, CN Grigore
Moisil Bucuresti, CN Ion Neculce Bucuresti, CN Cantemir Voda Bucuresti, Colegiul Economic Virgil Madgearu
Bucuresti, CN Aurel Vlaicu Bucuresti, CN Mihai Viteazul Ploiesti, CN I.L. Caragiale Ploiesti, CN Jean Monnet
Ploiesti, CN B.P. Hasdeu Buzau, CN Carol I Craiova, CN Fratii Buzesti Craiova, CN Elena Cuza Craiova, CN
Pedagogic Stefan Velovan Craiova, CN Ienachita Vacarescu Targoviste, CN Unirea Focsani, CN A.I. Cuza
Focsani, CN Eudoxiu Hurmuzachi Radauti, Liceul Teoretic Ovidius Constanta, CN Mircea cel Batran Constanta,
CN Tudor Vladimirescu Targu Jiu, CN Spiru Haret Targu Jiu, Liceul Teoretic Mihai Viteazul Caracal, CN Mihai
Eminescu Satu Mare, CN Mihai Eminescu Botosani, CN I.C. Bratianu Pitesti, CN Ion Maiorescu Giurgiu, CN
Petru Rares Piatra Neamt, CN Calistrat Hogas Piatra Neamt, CN Vasile Alecsandri Bacau, CN Grigore Moisil
Brașov, Colegiul de Stiinte ale Naturii Emil Racovita Brasov, Liceul Teoretic Al. I. Cuza Iasi, CN Gib Mihaescu
Dragasani, Liceul Pedagogic Carmen Sylva Timisoara, CN Ion Minulescu Slatina, Liceul Teoretic Mihai
Eminescu Barlad si altele. In comparatie cu anii precedenti ponderea liceenilor in numarul total al participantilor
este in crestere. De asemenea se observa ca distributia geografica a liceelor de provenienta este din ce in ce mai
larga, ceea ce inseamna ca aria de acoperire s-a extins si persoane din diverse regiuni ale tarii si din strainatate au
aflat despre programele educationale si proiectele Facultatii de Administrarea Afacerilor cu predare in Limbi
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Straine. Acest lucru se inscrie in strategia de promovare si atragere de studenti catre Academia de Studii
Economice din Bucuresti. Prin acest eveniment ASE Bucuresti si implicit Facultatea de Administrarea Afacerilor
cu predare in Limbi Straine, sectia germana isi consolideaza pozitia pe piata educationala din Romania si isi
formeaza studentii si potentialii candidati la programele de studiu.
În fiecare modul au fost organizate cursuri intensive de limba germană, constând în minim 40 de ore, iar profesorii
care predau vin din Germania și Austria și au cunoștințe de specialitate în domeniul predării limbii germane ca
limbă secundară. Grupele de lucru sunt mici, în general de maxim 10-15 persoane, iar participanții sunt împărțiți
în grupe de lucru în funcție de nivelul lor lingvistic (A1-C1). In prima serie au fost 10 profesori, iar in cea de a
doua 9. De asemenea au fost susținute diverse prezentări pe teme antreprenoriale, economice și socio-culturale

de către reprezentanți ai diverselor organizatii din mediul socio-economic, Serviciului German de Schimb
Academic (DAAD) și Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în Limbi Străine (FABIZ).
La inceputul fiecarei serii, si anume pe data de 24 iulie, respectiv 7 august 2017 a avut loc un test de incadrare
lingvistica care a continut atat o parte de evaluare scrisa cat si o parte de evaluare orala, in urma caruia participantii
au fost incadrati in zece (in seria intai), respectiv noua grupe de lucru (in seria a doua) in functie de nivelul lor de
limba germana. Initial avusese loc o evaluare online a participantilor (tip multiple choice), insa pentru verificarea
tuturor competentelor conform Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi Straine, s-a considerat
necesara o reevaluare la fata locului in care sa poata fi testate si abilitatile de vorbire si scriere.

Grupele de lucru au fost organizate tinand cont de Cadrul European de Referinte pentru Limbi Straine, astfel ca
in fiecare serie sa existe minim cate o grupa corespunzatoare fiecarui nivel (A1-C1). In cazul anumitor niveluri
s-au constituit cate 2 grupe de lucru. Zilnic au fost predate minim 4 ore de limba germana, in intervalul orar 09:3013:30. In anumite zile au existat sesiuni de limba germana si dupa amiaza, astfel incat pe parcursul celor doua
saptamani cursantii sa participe la minim 40 de ore de limba germana. Salile in care au avut loc cursurile de limba
germana au fost dotate in functie de necesitati cu flip chart, videoproiector, casetofon, in vederea unei bune
desfasurari a procesului didactic, in care sa poata fi exersate diferitele competente lingvistice. Participantilor li sau pus la dispozitie toate materialele didactice necesare. Profesorii au folosit metode diverse de predare, care au
constat atat in utilizarea unor fise de lucru, insa si in derularea unor proiecte muzicale, de teatru si foto-video cu
participantii, vizionare si comentare de filme, diverse jocuri didactice, realizarea unor prezentari tematice etc. Au
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fost abordate teme diverse, care cuprind domeniile economic, de business, politic, cultura si civilizatie, precum si
limbajul specific.
Menționam că Școala de Vară Antreprenoriat și Limba Germană este unul dintre evenimentele importante și de

succes organizate de facultatea noastră și reprezintă o oportunitate de îmbunătățire a diferitelor competențe
antreprenoriale, economice și de limbă germană atât ale studenților noștri cât și ale altor studenți de la diverse

universități și a liceenilor de la colegii naționale și licee de prestigiu din întreaga țară, potențiali candidați la

programele noastre de studii. De asemenea acest eveniment contribuie la promovarea unei imagini pozitive a
Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în Limbi Străine (FABIZ) și implicit a Academiei de Studii
Economice București pe plan național și internațional.

Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în Limbi Străine (FABIZ)
Prof.univ.dr. Daniela Șerban
Decan

