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Hotărârea nr. 206/22.11.2017
cu privire la aprobarea
Raportului privind organizarea Şcolii internaţionale de vară
,,Antreprenoriat şi Limba Franceză"

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 363/15.11.2017 cu privire la înaintarea către
Senatul ASE a propunerii de aprobare a raportului privind organizarea Şcolii internaţionale de vară
,,Antreprenoriat şi Limba Franceză";
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
Franceză", desfăşurată în perioada 20 august – 01 septembrie 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

Anexa la HS nr. 206/22.11.2017

Raport de activitate
Școala de Vară de Antreprenoriat și Limba Franceză
În scopul promovării filierei francofone din cadrul Facultății de Administrarea Afacerilor, cu predare în
limbi străine și a creșterii numărului de candidați, în perioada 20 August – 01 Septembrie a avut loc
Școala de Vară de Antreprenoriat și Limbă Franceză, un program intensiv de învățare a limbii
franceze dedicat începătorilor și celor cu nivel intermediar și avansat (nivel A1-C1 conform Cadrului
European de Referință pentru limbi străine).
La ediția de anul acesta au participat 50 de persoane. Proiectul a vizat instruirea elevilor, studenților și
proaspăt absolvenților ai universităților din țară interesați de studiul limbii franceze, de dobândirea sau
consolidarea cunoștințelor necesare aplicării la un program de studiu în limba franceză sau la un loc de
muncă într-o organizație ce are legături cu spațiul francofon.
Din analiza provenienței participanților, rezultă o largă distribuție geografică de promovare a
programelor educaționale ale Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine și în
special a filierei francofone.
Acest lucru se înscrie în strategia ASE de promovare și de atragerea a studenților. Astfel, prin această
Școală de Vară, Academia de Studii Economice din București și implicit Facultatea de Administrarea
Afacerilor cu predare în Limbi Străine, secția franceză își consolidează poziția pe piața educațională din
România.
Cursurile Școlii de Vară au avut loc în localitatea Moieciu de Sus, Județul Brașov, în cadrul Pensiunii
VlahiaInn. Participanții au fost cazați în camere de 3-4 persoane și au beneficiat de servicii de masă în
regim de pensiune completă (mic dejun, prânz și cină) pe întreaga durată a Școlii.
La sosire, fiecare participant a primit un cadou de bun-venit care a constat în următoarele materiale
personalizate cu Școala de Vară: sacoșă din material textil, block notes, pix, ecuson.

Școala de Vară de Antreprenoriat și Limbă Franceză a avut trei componente principale:
1. Cursurile efective de limba franceză - desfășurate de luni până vineri în grupe de aproximativ 1015 persoane, astfel încât pe parcursul celor două săptămâni cursanții să participe la minim 40 de ore
de limba franceză. Cursurile au fost împărțite în sesiuni a câte 120 minute, iar în cadrul lor au fost
abordate diverse teme (conversație, scriere, gramatică, vocabular etc.).
Fiecare grupă a fost coordonată de un profesor vorbitor nativ de limbă franceză, cu studii de specialitate
în domeniul predării limbii franceze ca limbă străină (FLE – Francais Langue Etrangere).
La finalul Școlii de vară, participanții au fost evaluați de către profesorii coordonatori și au obținut
diplome de participare care specifică nivelul cunoștințelor dobândite în cadrul programului.
2. Seminarii, workshop-uri și prezentări. Pentru a promova civilizația și cultura antreprenorială în
spațiul francofon au fost organizate diverse evenimente pe această temă. Acestea au constat în prezentări
și seminarii oferite de specialiști în domeniu din România și Franța, workshop-uri de formare și
dezvoltare pe tema culturii antreprenoriale, managementului, educației financiare etc. susținute de
diferite personalități din spațiul francofon: manageri ai unor companii franceze prezente în România,
personalități din viața publică din Franța, reprezentanți ai mediului academic etc., cu remarcabile povești
de succes personale.
Misiunea acestor discuții a fost de a sprijini dezvoltarea individuală a tinerilor din România.
Printre invitații la Școala de Vară s-au numărat: dl. dr. Sorin Anagoste – consultant din cadrul companiei
Ernst & Young (una dintre cele mai mari companii de audit și consultanță din lume), care a organizat un
workshop pe tema „Managementul Timpului”, dl. Prodecan conf. univ. dr. Tănase Stamule, care a
prezentat participanților oportunitățile oferite de Academia de Studii Economice și în principal de către
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, dl. Pierre-Yves Mingant –
Responsabil de cooperarea universitară în cadrul Institutului Francez din București, care a prezentat
participanților oportunitățile oferite de Institutul Francez din România și beneficiile cunoașterii limbii
franceze în spațiul diplomatic și economic, dl. Jean-Michel Invernizzi – Vicepreședinte al Uniunii
Francezilor din Străinatate (UFE-Union des Francais de l’Etranger) care a pus la dispoziția participanților

serviciile oferite de Uniunea pe care o conduce, precum și dl. Robert Mandroc – reprezentant la
companiei BRD Finance Groupe Societe Generale, care a prezentat participanților beneficiile angajării
în cadrul unei companii francofone.
3. Activități culturale și de timp liber, program organizat împreună cu profesorii de franceză, în
cadrul căruia comunicarea s-a desfășurat în principal în limba franceză. Aceste activități au oferit un bun
prilej de exersare și fixare a cunoștințelor dobândite în cadrul cursurilor efective de limbă.
Activitățile de timp liber au fost opționale și au inclus excursii în împrejurimi, vizitare de monumente
istorice și obiective turistice, paint-ball, Park Aventura, drumeții montane etc. (conform programului
anexat).
De asemenea, au fost organizate cursuri de dans și competiții sportive (tenis de masa, fotbal, badmington
etc.) care au fost premiate. Au fost organizate seri de film francez, seri de muzică și dans (karaoke), un
foc de tabără și cântece la chitara, concurs de Miss si Mister, concurs Treasure Hunt, diverse alte jocuri
si activități organizate în natură.
Programul Scolii de Antreprenoriat și Limba Franceză 2017 a fost conceput astfel încât sa fie variat și să
corespundă celor mai diverse interese, pentru ca fiecare participant să poată identifica activități care îl
interesează.
Având în vedere cele de mai sus, putem afirma că Școala de Vară de Antreprenoriat și Limba Franceză
a contribuit activ la promovarea filierei francofone din cadrul Facultății de Administrarea Afacerilor, cu
predare în limbi străine. Suplimentar, proiectul a creat un cadru neconvențional de discuție, cu persoane
cu experiență relevantă, care au împărtășit celor din audiență experiențe proprii și lecții învățate.
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in Limbi Straine
Decan,
Prof. univ. dr. Daniela Serban

