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Hotărârea nr. 248/18.12.2019 

cu privire la aprobarea 

Raportului privind organizarea Școlii de vară ,,Antreprenoriat și Limba Franceză" 

 

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 469/27.11.2019 cu privire la înaintarea către 
Senatul ASE a propunerii de aprobare a raportului privind organizarea Școlii de vară ,,Antreprenoriat și 
Limba Franceză”; 

În conformitate cu art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și 
completată, a art. 38 alin. 36 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 ,,Antreprenoriat şi Limba Franceză”, 
desfăşurată în perioada 10 – 30 august 2019, 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 Juridică și Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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In scopu l promovarii filierei francofone din cadru l Facultatii de Administrarea Afacerilor, cu predare In 

limbi straine ~i a cre~terii numarului de candidati , In perioada 10-30 August 2019 a avut Joe ~coala de 

Vara de Antreprenoriat ~i Limba Franceza, un program intensiv de lnvatare a limbii franceze dedicat 

!ncepatorilor ~i eel or cu nivel intermediar ~ i avansat (nivel A 1-C I confo rm Cadru lui European de 

Referinta pentru limbi straine), organizat cu sprijinul Asociatiei Pro Magna. 

La editia de anul acesta au participat 54 de persoane (conform tabelului anexat). Proiectul a vizat 

instruirea elevilor, studentilor ~ i proaspat absolventilor ai universitatilor din tara interesati de studiul 

limbii franceze, de dobandirea sau conso lidarea cuno~tinte lor necesare aplicarii Ia un program de studiu 

In limba fran ceza sau Ia un Joe de munca lntr-o organizatie ce are legaturi cu spatiul francofon. 

Participantii de anul acesta au provenit din universitati precum : Academia de Studii Economice din 

Bucure~ti , Universitatea din Bucure~ti , Universitatea Po litehnica Bucure~ti, Universitatea Transilvania 

din Brasov. 

Elevii au provenit din !ieee precum: Colegiul National ,Gheorghe Lazar" din Bucure~ti , Colegiul 

National , Sfantu l Sava" din Bucure~ti , Colegiu l National , Jon Creanga" din Bucure~ti , Colegiul National 

, Mihai Viteazul" din Bucure~ti , Colegiu l National , Spiru Haret" din Bucure~ti , $coala Gimnaziala 1 05 

din Bucure~ti, $coala Gimnaziala ,N icola Titu lescu" din Bucure~ti , Liceul Teoretic , Jon Barbu" din 

Bucure~ti, Liceu l de Arte Plast ice ,N ico lae Tonitza" din Bucure~ti , Colegi ul National ,Gh. $incai" din 

Bucure~ti, $coala, Liceul Teoretic ,Dante Alighieri " din Bucure~ti, Colegiul National Pedagogic 

,Mircea Scarlat" din Teleorman, Colegiul National Pedagogic ,Stefan Velovan" din Craiova, Colegiul 

National , Mi hai Viteazu" din Ploi e~ti , Colegiul Nationa l ,Elena Cuza" din Craiova, Colegiu l National 

,Costache Negri " din Galati, Co legiul National ,Cali strat Hogas" din Piatra Neamt, Colegiu l National 

,Vas il e Alecsandri " din Ga lat i, Liceu l de Arta , George Georgescu" din Tu lcea , Colegiul National 
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, lenachita Vadirescu" din Targov i ~te, Colegiul National ,Gheorghe M. Murgoci" din Braila, Convitto 

Nazionale Paolo Diacono, Italia, Gildredge House, Marea Britanie, Colegiul National , Gheorghe 

Vranceanu" din Bacau, ~coala Gimnaziala ,N ico lae lorga" din Bacau. 

Din analiza provenientei participantilor, rezu lta o larga distributie geografica de promovare a 

programelor educationale ale Facultatii de Administrarea Afacerilor cu predare In limbi straine ~i In 

special a filierei francofone . 

Acest lucru se !nscrie In strategia ASE de promovare ~i de atragerea a studentilor. Astfel , prin aceasta 

~coala de Vara, Academia de Studii Economice din Bucure~ti ~i implicit Facultatea de Administrarea 

Afacerilor cu predare In Limbi Straine, sectia franceza l~i consolideaza pozitia pe piata educationala din 

Romania. 

Cursurile ~colii de Vara au avut loc In localitatea Moieciu de Sus, Judetul Bra~ov, In cadrul Pensiunii 

Vlahialnn. Participantii au fost cazati In camere de 3-4 persoane ~i au beneficiat de servicii de masa In 

regim de pensiune completa (mic dejun, pranz ~i cina) pe lntreaga durata a ~colii. 

La sosire, fiecare participant a primit un cadou de bun-venit care a constat In urmatoarele materiale 

personalizate cu ~coal a de Vara: saco~a din material textil , block notes, pix, ecuson . 

~coala de Vara de Antreprenoriat ~i Limba Franceza a avut trei componente principale: 

1. Cursurile efective de /imba francezii- desfa~urate de luni pan a vineri In grupe de aproximativ 10-

12 persoane, astfellncat pe parcursul celor doua saptamani cursantii sa participe Ia minim 40 de ore 

de limba franceza . Cursurile au fost lmpartite In sesiuni a cate 120 minute, iar In cadrul lor au fost 

abordate diverse teme (conversatie, scriere, gramatica, vocabular etc.). 

Grupele de lucru au fost formate In functie de nivelul de cunoa~tere a limbii franceze, stabilit lnainte de 

lnceperea cursurilor in urma unui test de lncadrare a participantilor. Testul de lncadrarea a fost elaborat 

de profesorii de limba franceza ~ i a fost structurat In doua parti: 

o evaluare scrisa compusa dintr-un test gril a ce a cuprins lntrebari legate de Vocabu lar, 

Gramatica ~i Conjugare ~i un subiect deschis; 
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o evaluare orala, efectuata In urma rezultatelor obtinute Ia evaluarea scrisa care a avut rolul de 

a finaliza lncadrarea participantilor In grupele de lucru tinand cont de Cadrul European de 

Referinte pentru Limbi Straine. 

Astfel , In urma evaluarii au fost constituite patru grupe de lucru dupa cum urmeaza: o grupa cu 

patticipanti lncadrati Ia nivelul A I, o grupa A2, o grupa 8 I ~i o grupa formata din participanti ce detin 

cuno~tinte avansate de limba franceza corespunzatoare nivelului 82/C I. 

Fiecare grupa a fost coordonata de un profesor vorbitor nativ de limba franceza , cu studii de specialitate 

In domeniul predarii limbii franceze ca limba straina (FLE - Francais Langue Etrangere). 0 scurta 

prezentare a acestora poate fi gasita mai jos. Seleqia profesorilor a tinut cont atilt de pregatirea lor 

profesionala, cat ~i de profilul lor multicultural, care sa perm ita integrarea lor In dindul participantilor ~i 

de capacitatea de a aborda o paleta tematica diversa In cadrul cursurilor. Aceasta a avut Joe In doua etape: 

seleqie pe baza de dosar ~i interviu. Este de mentionat faptul ca o parte dintre profesori au sosit cu 

avionul In Bucure~ti , unde le-au fost oferite cazare, masa ~i program de vizitare (tur de Bucure~ti , Palatul 

Ceausescu, Muzeul Satului etc.). De asemenea, ei au contribuit Ia definitivarea ultimelor pregatiri pentru 

~coala de Vara. Profesorii ~i-au exprimat entuziasmu l atilt fata de ~coala de Vara, cat ~i fata de tara 

noastra ~i locuitorii ei, fapt demonstrat prin dorinta lor de a reveni Ia ~coal a de Vara sau Ia diverse alte 

~coli, !ieee ~i universitati din Romania unde sa desfa~oare activitati educationale. 

Salile In care au avut Joe cursurile de limba franceza au fost dotate cu flip chart, videoproiector, casetofon, 

In vederea unei bune desfa~urari a procesului didactic. Participantilor li s-au pus la dispozitie toate 

materialele didactice necesare. Profesorii au folosit metode diverse de predare, care au constat atilt In 

utilizarea unor fi~e de lucru , precum ~i In organizarea unor proiecte muzicale, de teatru ~i foto-video cu 

participantii, vizionare ~i comentare de filme, diverse jocuri didactice, realizarea unor prezentari tematice 

etc. Au fost abordate teme diverse, care cuprind domeniile economic, de politic, cultura ~i civilizatie, 

precum si limbajul specific acestora . 

La finalul ~co l ii de vara, participantii au fost evaluati de catre profesori i coordonatori ~i au obtinut 

diplome de participare care specifica nivelul cuno~t i ntelor doband ite In cadrul programu lui. 
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2. Seminarii, workshop-uri !fi prezentiiri. Pentru a promova civilizatia ~i cultura antreprenoriala In 

spatiul francofon au fost organizate diverse evenimente pe aceasta tema, conform programului anexat. 

Acestea au constat In prezentari ~i seminarii oferite de speciali~ti In domeniu din Romania ~i Franta, 

workshop-uri de formare ~i dezvoltare pe tema culturii antreprenoriale, managementului , educatiei 

financiare etc. sustinute de diferite personalitati din spatiu l francofon: manageri ai unor companii 

franceze prezente In Romania, personalitati din viata publica din Franta, reprezentanti ai mediului 

academic etc. , cu remarcabile pove~ti de succes personale. 

Misiunea acestor discutii a fost de a sprijini dezvoltarea individuala a tinerilor din Romania. 

Printre invitatii Ia ~coala de Varas-au numarat: dl. dr. Sarin Anagoste - consultant din cadru l companiei 

Ernst & Young (una dintre cele mai mari companii de audit ~i consultanta din lume), care a organizat un 

workshop pe tema , Managementul Timpului", dl. Prodecan conf. univ. dr. Tanase Stamule, care a 

prezentat participantilor oportunitatile oferite de Academia de Studii Economice ~i In principal de catre 

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare In limbi straine, dna. Nicoleta Chirita ~i dna. 

Alexandra lorga- reprezentanti ai companiei BRD, care au pus Ia dispozitie bateria de teste Great People 

Inside, relevante pentru zona de orientare in cariera. 

3. Activitii(i cultura/e !fi de timp fiber , program organizat impreuna cu profesorii de franceza, In 

cadrul caruia comunicarea s-a desfa~urat In principal In limba franceza. Aceste activitati au oferit un bun 

prilej de exersare ~i fixare a cuno~tinte l or dobandite In cadrul cursurilor efective de limba. 

Activitati le de timp liber au fost optionale ~i au inclus excursii In lmprejurimi , vizitare de monumente 

istorice ~i obiective turistice, paint-ball , Park Aventura, drumetii montane etc. (conform programului 

anexat). 

De asemenea, au fost organizate cursuri de dans ~i competitii sportive (tenis de masa, fotbal , badmington 

etc.) care au fost premiate. Au fost organizate seri de film francez, seri de muzica ~i dans (karaoke) , un 

foe de tabara ~i cantece Ia chitara, concurs de Miss si Mister, concurs Treasure Hunt, diverse alte jocuri 

si activitati organizate In natura. 
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Programul Sco li i de Antreprenoriat ~i Limba Franceza 20 19 a fost conceput astfe l lncat sa fie variat ~ i sa 

corespunda celor mai diverse interese, pentru ca fiecare participant sa poata identifica activitati care II 

intereseaza. 

Pe lntreaga perioada de desfa~urare a evenimentului unii dintre membrii echipei de organizare s-au 

ocupat de surprinderea diverselor momente: cursuri , seri tematice. prezentari, activitati de timp liber etc. 

La sfar~itul celor 2 saptamani a fost distribuit in randul participantilor un chestionar de feedback, menit 

sa evalueze organizarea ~colii de Vara, activitatea didactica, conditiile de cazare, serviciile de masa ~i 

calitatea activitatilor de timp liber. A~a cum reiese ~i din chestionarele anexate, majoritatea participantilor 

s-au declarat multumiti de experienta ~colii de Vara, exprimandu-~i dorinta de a participa ~i Ia o editie 

urmatoare. De asemenea, au fost retinute sugestiile de lmbunatatire In vederea organizarii editiei 

urmatoare a ~coli i de Vari'i. 

Prezentare profesori participanti Ia Scoala de Vara 2019 

Ill 

' '~~ 

·'t . I 

Laura Berthe are 23 de ani, vine din nordul Frantei, din Arras, ~i se pregate~te 

sa devina profesoara de franceza In strainatate, detinand un Masterat de 

predarea a francezei ca limba straina FLE (Francais Langue Etrangere) de Ia 

Universitatea din A1tois ~ i licenta In Limbi Straine Aplicate (Engleza ~i 

Chineza). Atrasa de schimburile culturale ~i de limbile straine, anterior a 

efectuat un stagiu de practica Ia Universitatea Culturii Chineze din Taipei, 

Taiwan, ca~tigand astfel experienta necesara predarii limbii franceze catre un public strain. De asemenea, 

Laura a patticipat ~i Ia editia din 2018 a ~co lii de Vara de Limba Franceza ~i Antreprenoriat, acceptand 

cu bucur ie sa revina ~ i In vi itor. Dorind noi experiente ~i fi ind motivata de scopul predarii li mbi i sa le 

mateme, Laura revine in Romania pentru a transmite participantilor romani entuziasmul ~ i importanta 

cunoa~teri i limbi i franceze. 
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Antoine Lesot, originar din Arras, Franta, are 30 de ani ~ i se afla in cautarea unei 

experiente internat iona le, afl andu-se in prezent in procesul de obtinere a atestatulu i 

pentru Aptitudin i de Predare a limbii franceze ca limba straina (FLE) . Incepand din 

octombrie 2017, preda limba franceza In diferite proiecte. Oferind totodata ~ i 

cursuri indiv iduale, part icul ar izate In functie de nivel ul cuno~t i nte l or de limba. In 

perioada vacantelor de vara, se bucura sa lucreze deopotriva ca ghid turistic 

specializat In promovarea zonei din care provine. I~i dore~te sa participe cu 

entuziasm Ia elaborarea materia lelor de studiu necesare ~colii de Vara, fiind o fire creativa ~i obi~nuita 

sa lucreze in echipa. 

Lindsey Farauru are 23 ani , este de origine franceza, fiind nascuta In 

Polinezia Franceza, insul a Tahit i, iar de doi ani l ocuie~te in Palma de 

Mallorca, unde activeaza ca as istent profesor de limba franceza Ia ~coa l a 

Oficiala de Limbi Straine din Palma. In urma participarii Ia ~coala de Vara 

de Limba Franceza si Antreprenoriat editia 2018, Lindsey a urmat un stagiu 

de predare a limbii fran ceze in cadrul Universitatii din Pite~t i . Cu un 

__ ___ masterat obtinut Ia Universitatea din Bordeaux, Lindsey continua sa l~i 

extinda experi enta europeana In predarea li mbii franceze, ca limba straina. Pasionata de calatorii ~i de 

lectura ~ i detinand compente de predare diverse, Li ndsey de ab ia a~teapta sa lucreze cu participantii ~co l ii 

de Vara, pentru a le transmite, sub bagheta limbii franceze prospetimea ~i exotismul ei. 
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Manal Kechach are 31 de ani ~i vine d in capitala Marocu lui, Rabat. Titulara 

a unei licente In literatura franceza, a lnceput sa predea limba franceza, ca 

limba secundara din 2009, iar ca limba straina din 2014, In cadrul Institutului 

Francez din Agradir. Astfel, a deprins noi metode de predare ~i a descoperit 

diferite abordari pedagogice, tinand cont de varsta, nivelul ~i de nevoile 

cursantilor. Fiind o fire ambitioasa, curioasa ~i dinamica, este pregatita sa 

experimenteze lucruri noi care sa li perm ita progresulln cariera profesionala. 

_ _ ~coala de Vara de Limba Franceza ~i Antreprenoriat, alaturi de descoperirea 

unei noi culturi ~i civilizatii, prezinta toate premizele lndeplinirii acestui obiectiv. 

Avand In vedere cele de mai sus, putem afirma ca ~coala de Vara de Antreprenoriat ~i Limba Franceza 

a contribuit activ Ia promovarea filierei francofone din cadrul Facultatii de Administrarea Afacerilor, cu 

predare In limbi straine. Suplimentar, proiectul a creat un cadru neconventional de discutie, cu persoane 

cu experienta relevanta, care au lmparta~it celor din audienta experiente proprii ~i leqii lnvatate. 

Facultatea de Admin istrarea Afacerilor, cu predare in Limbi Straine 

Decan, 

Prof. univ. dr. Daniela Serban 
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Saptamana 2 
Interval Duminica Luni Marti 

orar 25.08 .2019 26.08.2019 27.08 .2019 

08 :30 Mic dejun Mic dejun Mic dejun 

09:30 Cursuri de franceza Cursuri de 

10:30 Prezentare franceza 

II :30 "Cultura Sl 

12:30 civil izatia 

Franceza'' 

13:30 Pranz Pranz Pranz 

14:30 Seminar Time Paintball lnvitat extern 

management BRD 

15:30 Activitati 

16:30 sportive 

17:30 Cursuri de 

18:30 franceza 

19:00 

19:30 Cina Cina Cina 

20 :30 Foe de tabara Karaoke Proiectie film 

francez 

*programul poate suferi modificari in functie de conditiile meteorologice 

~S
Uniunea 
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Miercuri Joi 

28.08.2019 29.08.2019 

Mic d~jun Mic dejun 

Cursuri de franceza Cursuri de 

franceza 

Pranz Pranz 

Tur ghidat al Test finalizare 

ora~ului Bra~ov program 

Vizita Cabane 

aux Images/ 

Invitat extern 

Cina Cina 

Socializare Petrecere de , La 

revedere" 

Vineri 

30.08.2019 

Mic dejun 

Acord are 

Dip lome 

Plecare Participanti 
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