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Hotărârea nr. 245/19.12.2018
cu privire la aprobarea
Raportului privind organizarea Şcolii de vară
,,How to manage change – Challenges of globalization – The Digitisation
Revolution" (ediția a II-a)
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 437/21.11.2018 cu privire la înaintarea către
Senatul ASE a propunerii de aprobare a raportului privind organizarea Școlii de vară ,,How to manage
change – Challenges of globalization – The Digitisation Revolution" (ediția a II-a);
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 de vară ,,How to manage change – Challenges
of globalization – The Digitisation Revolution" (ediția a II-a), desfăşurată în perioada 26 august
2018 - 04 septembrie 2018, 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

FABIZ – ASE Summer School: How to manage change – Challenges of Globalisation
The Digitisation Revolution
26 August – 4 September 2018

Raport de activitate
Școala de vară FABIZ-ASE „How to manage change –
Challenges of globalisation – The Digitisation Revolution”
(Ediția II)
Școala de vară FABIZ-ASE “How to manage change – Challenges of Globalisation –
The Digitisation Revolution” a fost organizată de Facultatea de Administrarea
Afacerilor cu predare în limbi străine (secția engleză) din cadrul Academiei de Studii
Economice din București și a beneficiat de sprijinul Asociației Society for Business
Excellence, Companiei Ernst & Young (E&Y) și Fundației Konrad-Adenauer-Stiftung
(KAS), defășurându-se în perioada 26 august 2018 – 4 septembrie 2018 la Hotel
Ramada, Constanța, Mamaia.
Scopul școlii de vară a fost susținerea și dezvoltarea a diverse competențe în
domeniul afacerilor, al managementului și tehnologiei informatice aplicate și a creeat,
în același timp, o punte între soft skills și hard skills. Totodată școala de vară a vizat
și dezvoltarea competențelor personale și sociale prin crearea unui cadru
neconvențional de discuție, cu persoane cu experiență relevantă, care au împărtășit
celor din audiență experiențe proprii și lecții învățate pentru a-i pregăti pe
participanți să facă față noii revoluții industriale, Industry 4.0. Metodele de expunere
au fost diverse, iar participanții au avut oportunitatea de a folosi programul Python
și interfața Anaconda și de a lucra cu instrumentul business canvas.
În cadrul școlii de vară, cei 35 de participanți au luat parte la următoarele
cursuri predate de la 10:00 la 14:00 de profesori cu experiență internațională proveniți
de la universități prestigioase din străinătate: prof. Herbet Casteran (decan la
Strabourg University) – How to assess the customer value in the digital age?; prof.
Wolfgang Haerdle (Humboldt University) – Smart Data Analytics; prof. Andrea
Naghi (Erasmus University Rotterdam) – Econometric Methods; prof. Patrick
Sensburg (University of Applied Sciences for Public Administration and
management of North Rhine-Westphalia, Germany and Member of the German
Bundestag) – Europe 4.0 – EU-law and national implementation; prof. Marco
Savastano (Sapienza University, Italy) – How digitalization is reshaping industry
and business models; prof. David S.A. Guttormsen (BI Norwegian Business School,
Norway) - Managing change in MNES’ global talent management programmes: the
role of digitisation and culture.
Programul Școlii de vară FABIZ-ASE “How to manage change – Challenges
of Globalisation – The Digitisation Revolution” a fost întregit de intervențiile
partenerului și sponsorului principal Ernst & Young (E&Y) reprezentat de: Andreea
Mihnea (HR Director for EY Romania and Moldova, South Eastern Cluster Talent
Leader), Cătălin Madan (Senior Manager Data Warehouse & Business Intelligence
Delivery EY), Ilinca Drăgănescu (Senior Employer Branding and Internal
Communication Specialist EY), care ne-au prezentat o temă foarte antrenantă “Why
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is the best digital strategy a human one? In the fourth industrial revolution, digital
confidence can only be delivered by combining technology and business acumen
with uniquely human insights”.
Participanții au fost cazați în camere single și double pentru a le asigura un
nivel ridicat de confort și au beneficiat de trei mese sănătoase pe zi. Fiecare
participant a primit un cadou de bun-venit care conținea diverse materiale
personalizate oferite de sponsorul nostru principal Ernst & Young (E&Y) (geantă eco,
agendă, pliant, pix, ecuson, etc.). După cursuri, au fost organizate activități de timp
liber și divertisment: înot, volei, skijet, escaperoom, excursie în Delta Dunării, seară
de film, lansare de lampioane, board games, welcome party, goodbye party, etc. În
penultima zi cursanții au creat un business canvas pentru o idee de afacere, iar în
ultima zi le-au fost oferite diplomele de participare.
Totodată, școala de vară a reprezentat o oportunitate pentru inițierea unor
potențiale parteneriate strategice cu universitățile de proveninență ale profesorilor,
anul acesta reușind să încheiem parteneriatul strategic cu Strasbourg University și să
reconsolidăm parteneriatul încheiat cu Universitatea Sapienza din Italia, anul trecut,
în urma primei ediții a școlii de vară. Mai mult, toți profesorii vor participa la
Conferința Internațională – International Conference on Business Excellence (ICBE
2019). Aceștia vor veni ca invited professors să predea în cadrul programelor de
masterat ale facultății noastre, iar cadrele didactice FABIZ vor merge să predea la
noile universități partenere. Nu în ultimul rând, școala de vară a contribuit și va
contribui în continure la intesificarea fluxurilor de studenți primiți și plecați cu burse
Erasmus. Această școală de vară se înscrie în strategia de internaționalizare a
Academiei de Studii Economice din București și contribuie la asigurarea unei poziții
de top a universității, conform clasificărilor internaționale recente.
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