
Student la Business și Turism
Ghid de Învățare, Înțelegere și 
Integrare

Prezentare facultatePrezentare facultate
OrganizareOrganizare
Facultatea de Business și Turism (fostă Comerț) este una din cele 12 
facultăți ale ASE București și este coordonată de un decan asistat de 3 
prodecani:
Prof. univ. dr. ȚIGU Gabriela - DECAN
Prof. univ. dr. PLEȘEA Doru - Prodecan responsabil cu activitatea 
didactică 
Prof. univ. dr. SĂSEANU Andreea – Simona - Prodecan responsabil cu 
relațiile cu mediul economico- social și viața studențească
Prof. univ. dr. STATE Olimpia - Prodecan responsabil cu cercetarea ști-
ințifi că și relațiile internaționale
Corpul didactic este format din cadre didactice arondate celor două 
departamente ale facultății. Gradele didactice sunt, în ordine: asistent 
universitar, lector universitar, conferențiar universitar și profesor univer-
sitar.
Secretariatul Facultății de Business și Turism este amplasat la sala 8206; 
programul de lucru cu studenții este afi șat la intrarea în secretariat și pe 
site la: https://bt.ase.ro/secretariat/https://bt.ase.ro/secretariat/
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Nu poti ajunge la facultate pentru a depune o cerere? Multe dintre ele se pot 
trimite online la adresa: offi  ce.bt@ase.rooffi  ce.bt@ase.ro . Modele pentru diverse cereri gasesti 
la https://bt.ase.ro/modele-cereri-studenti/https://bt.ase.ro/modele-cereri-studenti/
Mai multe informații despre Facultatea de Business si 
Turism găsești la următorul link: http://bt.ase.ro/http://bt.ase.ro/

Descriere departamente

Facultatea de Business și Turism are în componență două departamente:
1. Departamentul de Business, Științele Consumatorului și Managementul 
Calității - printre cele mai importante arii tematice se numără:
 -  Managementul calității
 - Antreprenoriat
 - Tehnici de vânzări
 - Logistica
 - Business coaching
 - Designul și estetica mărfurilor
 - Sisteme informatice și modele aplicate în științele consumatorilor
 - Business Intelligence
 - Protecția și drepturile consumatorului
Secretariat: Sala 1420
Mail: bscmc@msn.combscmc@msn.com

2. Departamentul de Turism și Geografi e2. Departamentul de Turism și Geografi e – gestionează 
următoarele arii tematice:
 - Economia turismului
 - Economia serviciilor
 - Tehnica operațiunilor de turism
 - Tehnologie hotelieră și de restaurant
 - Excelența în industria ospitalității
 - Managementul evenimentelor
 - Etica în comerț, turism și servicii
 - Ecoturism
 - Managementul destinațiilor turistice
Secretariat: Sala 2701
Mail: depturism@com.ase.ro
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Ce ocupații poți avea ca absolvent și ce competențe îți asigură faculta-Ce ocupații poți avea ca absolvent și ce competențe îți asigură faculta-
tea?tea?

Facultatea te pregătește pentru o carieră de business în sectorul servicii-
lor în general și în mod special în comerț și turism. Astfel, după fi naliza-
rea studiilor de licență, diploma îți dă posibilitatea ocupării unui post 
de consilier, expert, inspector, referent, respectiv economist în comerț/ 
vânzări, de organizator activități turistice (în agenție de turism, hotel, 
restaurant, asociații de dezvoltare și promovare turistică etc.), de analist 
de calitate a produselor și serviciilor sau posturi similare, în conform-
itate cu cadrul național și european al califi cărilor.
Competențele pe care ți le conferă absolvirea programului de studii de 
licență se referă la:
- realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii,
- comercializarea produselor/serviciilor,
- gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii,
- gestionarea și alocarea resurselor materiale și fi nanciare,
- implementarea sistemelor de management al calităţii şi sistemelor 
de mediu şi siguranţa alimentelor în cadrul fi rmelor comerţ, turism şi 
servicii,
- asistenţă în managementul resurselor umane,
- asistenţă în managementul şi gestiunea activităţilor de turism, hotelărie 
şi restauraţie,
- inițierea de noi afaceri și/sau derularea unor activități specializate de-a 
lungul lanțului de furnizare a bunurilor și serviciilor de consum,
-asigurarea şi evaluarea calităţii produselor.
După absolvirea programului de studii de licență, poți urma studii 
universitare de masterat, programe postuniversitare de formare şi dez-
voltare profesională continuă și programe
postuniversitare de perfecționare.
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Plan de învățământ și condiții de promovarePlan de învățământ și condiții de promovare

Planul de învățământ pentru programul de licență conține mai multe 
discipline, împărțite pe cei 3 ani de studii (respectiv discipline oblig-
atorii, opționale, facultative, precum și disciplina specială – Educaţie 
fi zică şi sport, cu prezenţă obligatorie), cu un număr mediu de 24 de
ore/săptămână. Planul de învăţământ include discipline fundamentale, 
de specialitate şi complementare.
Fiecare semestru de studiu are minimum 30 credite de studii transfera-
bile. Un an de studiu are minimum 60 credite de studii transferabile.
Numărul creditelor de studiu transferabile (ECTS) reprezintă un punctaj 
asociat fi ecărei discipline de studiu şi este proporţional cu volumul de 
muncă necesar studentului pentru a-şi însuşi disciplina, cuprinzând 
atât activităţile desfăşurate în mod organizat (cursuri, seminare, lucrări 
practice de laborator, proiecte, stagii practice, participarea la procesul de 
evaluare a cunoştinţelor dobândite), cât şi individual, pentru asimilarea 
cunoştinţelor predate, efectuarea temelor, elaborarea referatelor, proiect-
elor etc.
Anul universitar este format din două semestre, durata unui semes-
tru fi ind, în medie, de 14 săptămâni de activităţi didactice. La sfârşitul 
fi ecărui semestru are loc evaluarea cunoştinţelor, alocându-se pentru 
aceasta câte trei săptămâni. La sfârşitul fi ecărui an universitar se organ-
izează o sesiune de reprogramare, alocându-se pentru aceasta maximum
două săptămâni, în cadrul căreia pot fi  susţinute examenele nepromo-
vate sau la care s-a absentat.

Disciplinele din planul de învățământ se fi nalizează cu o evaluare pe 
bază de examen (scris sau oral), verifi care pe parcurs și colocviu pentru 
practica de specialitate. Toate condițiile specifi ce pentru a promova o 
disciplină se regăsesc în fi șa de disciplină, pe care o poți accesa
din pagina personală.
Promovarea unui an de studiu este condiţionată de obţinerea a mini-
mum 30 de credite de
studiu transferabile pe semestru, respectiv un total de 60 credite de 
studiu transferabile pe an universitar, aferente disciplinelor obligatorii şi 
opţionale din planul de învăţământ al programului de studiu respectiv.4.



Poți accede în anii următori de studiu fără să realizezi toate creditele de 
studiu transferabile din anii anteriori, după cum urmează: a) din anul I 
în anul al II-lea, dacă ai obţinut minimum 30 credite de studiu transfer-
abile aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de în-
văţământ; în caz contrar, vei fi  exmatriculat, cu drept de reînmatriculare; 
b) din anul al II- lea în al III-lea, dacă ai obţinut, cumulativ (anii I şi al 
II-lea), minimum 75 credite de studiu transferabile aferente disciplinelor 
obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ; în caz contrar, vei fi  
exmatriculat, cu drept de reînmatriculare.
Studiile universitare de licenţă se încheie cu susţinerea examenului de 
fi nalizare a studiilor, căruia i se alocă zece credite de studiu transferabile, 
peste cele 180 aferente ciclului de licenţă, în conformitate cu preveder-
ile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de 
fi nalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat.

Toate planurile de învățământ ale facultății (licență și masterat) se găsesc 
la  http://planinvatamant.ase.ro/SelectiePlan.aspx?pp=17http://planinvatamant.ase.ro/SelectiePlan.aspx?pp=17

Repartizarea pe locurile de la buget sau taxă:Repartizarea pe locurile de la buget sau taxă:

Pentru ciclul de licență, aceasta repartizare se face semestrial în funcție 
de notele obținute la examen și punctele credit aferente fi ecărei materii. 
Astfel, se calculează o medie ponderată (cu numărul de credite), nu una 
aritmetică.
Pentru redistribuire, la fi nele semestrului I din anul I și la fi nele anilor I 
și II, se parcurg următorii paşi:
a) se determină numărul locurilor de la buget care se scot la concurs 
pentru alţi studenţi decât cei care îndeplinesc condițiile pentru a primi 
bursă socială. Fie acesta m;
b) se stabileşte lista studenţilor care au n*30 credite de studii, unde n este 
numărul semestrelor absolvite. În această listă studenţii sunt ordonaţi 
descrescător, după media anului anterior, calculată conform art. 54. Se 
trage linie după m poziţii;
c) dacă locurile de la buget nu se completează după parcurgerea pasului 
anterior, se continuă cu analiza studenţilor care au n*(30-i) credite de 
studii, unde i=1, 5.



d) procesul continuă pentru i=2,3,4…, până la completarea locurilor de 
la buget, excepție făcând anul I, semestrul 1, unde 30-i trebuie să fi e mai 
mare sau egal cu 15 ECTS;
e) dacă mai mulţi studenţi au aceeaşi medie ponderată la fi nele semes-
trului I din anul I și la fi nele anilor I și II, departajarea pentru ultimul 
loc se face după:
i. punctajul general de la admiterea în anul I, pentru semestrul II al anu-
lui I de studiu şi anul al II-lea de studiu;
ii. media generală a anilor I şi al II-lea, pentru anul al III-lea de studiu, 
ponderată cu numărul creditelor aferente disciplinelor promovate,
f) Mediile ponderate precizate la lit. b) se calculează inclusiv în cazul 
studenţilor care nu au promovat toate disciplinele obligatorii şi opţion-
ale din planul de învăţământ corespunzător anului de studii în care sunt 
înmatriculaţi.
De asemenea, este foarte important să consulți Regulamentul privind 
activitatea didactică pentru studiile universitare de licenţă, disponibil 
pe site-ul universității - https://www.ase.ro/?page=metodologii_regula-https://www.ase.ro/?page=metodologii_regula-
mentemente
Ce vei studia în anul I?Ce vei studia în anul I?

Semestrul ISemestrul I
Microeconomie.Microeconomie.  Cuvinte cheie: teoria consumului și a productiei; 
cererea și oferta; monopolul și oligopolul; piețe, concurență și formarea 
prețurilor.
Matematică. Cuvinte cheie: calculul dobânzii simple și compuse; varia-
bile aleatore discrete și continue; serii numerice; anuități temporare.
Dreptul afacerilor. Cuvinte cheie: drepturile și obligațiile; contractul și 
varietăți de contracte; actele și faptele juridice; mediul de afaceri.
Contabilitate. Cuvinte cheie: sisteme de organizare a contabilității; 
contabilitatea în partidă dublă; documente contabile; conturile și închi-
derea exercițiului fi nanciar.
Fundamentele știintei mărfurilor. Cuvinte cheie: ambalare-marcare-et-
ichetare; calitatea mărfurilor; proprietățile mărfurilor; standardizare și 
certifi care.
Informatica economică. Cuvinte cheie: sisteme GIS; business intelli-
gence; tabele pivot; algoritmi de calcul – Excel. 6.



Limba engleză/franceză și comunicare de specialitate.

Semestrul al II-leaSemestrul al II-lea

Management. Cuvinte cheie: managementul strategic, de proiect, al 
producției, resurselor materiale și vânzărilor, resurselor umane, calității 
proceselor.
Statistica în comerț, turism și servicii. Cuvinte cheie: serii de timp; in-
ferența statistică; sondaj statistic; corelații parametrice și neparametrice.
Marketing. Cuvinte cheie: mediul de marketing, politici de marketing.
Macroeconomie. Cuvinte cheie: echilibrul macroeconomic, modelul 
Keynesian, moneda și sistem monetar, politici monetare și fi scale.
Economia comerțului. Cuvinte cheie: produs – piață – resurse; aparat 
comercial; relațiile în cadrul pieței.

Economia întreprinderii. Cuvinte cheie: ciclul de viață al întreprinderii, 
planifi carea și controlul costurilor, efi ciență și competitivitate, cooperare 
și concentrare.
Limba engleză/franceză și comunicare de specialitate.
Majoritatea orelor se desfășoară în sălile din clădirea Eminescu (încep 
cu cifra 1) și din clădirea Madgearu (încep cu cifra 2).

Codifi care săliCodifi care săli
Fiecare sală de studiu (și nu numai) are alocat un număr format din 4 
cifre unde prima cifră reprezintă clădirea, a 2-a cifră reprezintă etajul și 
ultimele 2 cifre reprezintă numărul salii.
Exemplu: Sala 1201
1 – clădirea Eminescu
2 – etaj 2
01 – sala numărul 1 (sala de curs).
Codifi carea clădirilor o găsești în poza alăturată:
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În anul universitar 2020-2021, orele se țin online, deci fără prezență în 
campus, pe platformele de învățare prezentate mai jos.

0 - Cladirea Ion N Angelescu
Caderea Bastiliei nr. 2-10 si Piata Romana nr.6
1 - Cladirea Mihai Eminescu
B-dul Dacia nr.41, Sector 1, Bucuresti
2  - Cladirea Virgil Madgearu
Calea Dorobantilor 15-17, si intrarea poet Macedonski, Sector 1, Bucuresti
3 - Cladirea Mihail Moxa
Mihail Moxa, nr. 5-7, Sector 1, Bucuresti
4 - Cladirea Victor Slavescu
Calea Grivitei 2-2A, Sector 1, Bucuresti
5 - Cladirea Stanislas Cihoschi
Stanislav Cihoschi nr. 5, Sector 1, Bucuresti
6 - Sala de sport
Stanislav Cihoschi nr. 5, Sector 1, Bucuresti
7 - Cladirea Anton Davidoglu
Intrarea Amzei nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti
8 - Cladirea Ionescu Dumitru (Tache)
Tache Ionescu nr. 11, Sector 1, Bucuresti
9 - Cladirea Nicolae Iorga
Serban Voda nr.22-24, Sector 4, Bucuresti
(Piata Unirii)
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Facilități ASE BucureștiFacilități ASE București

Biblioteci și Săli de lecturăBiblioteci și Săli de lectură

În cadrul ASE există 9 săli de lectură, dintre care 2 arondate căminelor 
ASE. În zona spațiilor de învățământ vei găsi:
Sala de lectură “Victor Slăvescu” – 0118
Sala de publicații periodice “Ion Răducanu” – 0116
Sala de lectură “Virgil Madgearu” – 0004
Sala de lectură “Paul Bran” – 0219
Sala de lectură Lectoratul francez – 1606
Sala de lectură FABIZ – 4315
Sala de lectură CSIE – 2717
Căminul Belvedere dispune de două Săli de lectură:
Belvedere I – Cămin A1-A2; parter
Belvedere II – Camin A3-A4; parter
Accesul în bibliotecă este gratuit în baza legitimației de student. Cu un 
total de 725 locuri în sălile de lectură, biblioteca ASE oferă studenților 
spre consultare: publicații monografi ce, periodice, resurse electronice. 
Totodată, se oferă posibilitatea de a împrumuta la domiciliu anumite 
publicații.

CantineCantine
Cantina Moxa – închisă momentan, de la începutul pandemiei
Cantina Cihoschi – deschisă de luni până vineri în intervalul 12.30 – 
15.00, cu livrare la birourile administrative din ASE, din cauza pande-
miei și neprezenței fi zice a studenților în campus.
Pentru mai multe informații despre meniu poți accesa: www.social.ase.
ro/cantina

Cabinete medicaleCabinete medicale
Cabinetul de medicină generală – Parterul căminului Moxa D - oferă 
gratuit, în baza legitimației de student, consultațții, tratamente, eliberare 
de documente medicale sau asistență pentru competiții sportive. Pro-
gram: luni – vineri: 08.00 – 19.00.
9.



Cabinetul stomatologic – clădirea Cantina Moxa - oferă gratuit, în baza 
legitimației de student (vârsta maximă 26 ani), servicii stomatologice di-
verse: consultații, obturații, tratamente profi lactice, tratamente de canal. 
Program: luni – vineri: 10.00 – 20.00.

Centrul de Consiliere și Orientare în CarierăCentrul de Consiliere și Orientare în Carieră
Sediu - sălile 3003, 3004 și 3605.
Unul dintre obiective îl reprezintă orientarea şi consilierea studenţilor 
Academiei de Studii Economice din Bucureşti, astfel încât aceştia să fi e 
capabili să îşi poată planifi ca şi gestiona în mod optim propriul traseu 
educaţional şi profesional. Pentru mai multe informații poți accesa: 
http://consiliere.ase.ro/
De la începutul pandemiei, toată activitatea de consiliere se desfășoară 
online.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului DidacticDepartamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Sediu – sala 3004
Are drept misiune asigurarea pregătirii pedagogice, psihologice și meto-
dice a studentilor și absolvenților de învățământ superior care optează 
pentru profesia de cadru didactic. Mai multe informații vei găsi la: 
http://dppd.ase.ro/

Sesiunea de comunicări științifi ce a studențilorSesiunea de comunicări științifi ce a studenților
În fi ecare an (de regulă în luna aprilie), la nivelul facultăților se organ-
izează Sesiunea Stiințifi că anuală a Studenților. Printre avantajele par-
ticipării se numără: posibilitatea obținerii unei burse de cercetare și/
sau reprezentarea facultății la Olimpiada Națională a Economiștilor în 
Formare, diplome și premii, un plus de experiență în elaborarea și susți-
nerea unei lucrări științifi ce. Mai multe detalii găsești la: https://bt.ase.
ro/sesiunea-de-comunicari-stiintifi ce/
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Contul tău IDMContul tău IDM (managementul identității electronice)
Pentru instrucțiuni privind activarea contului accesează: goo.gl/uuH-
WTZ
Contul IDM îți oferă acces la resurse precum:
- Pagina personală: orar, materii, note, programare examene, taxe și 
restanțe;
- Platforma blended learning (online.ase.ro);
- Adresa de mail instituțională (numeprenume20@stud.ase.ro).

Alte precizări: Webstudent vs Online.ase.roAlte precizări: Webstudent vs Online.ase.ro
Sunt două platforme online cu rol diferit în viața studentului.
Online.ase.ro este o platformă de hybrid learning folosință pentru 
intermedierea procesului didactic. Pentru fi ecare materie găsești secțiu-
nile de curs și seminar unde sunt postate materiale folosite în procesul 
didactic sau informații organizatorice. Poți încărca teme, trimite
întrebări cadrului didactic, susține examene, etc.
Webstudent.ase.ro reprezintă pagina personală a studentului. Aceas-
ta este un avizier digital, unde studentul poate consulta orarul, notele, 
taxele și anunțurile utile. Pagina webstudent.ase.ro conține funcții care 
evită un drum la secretariat, de exemplu: confi rmarea participării la o 
restanță, confi rmarea plății unei taxe, confi rmarea formei de fi nanțare,
identifi carea grupei și seriei studentului. Mai multe informații despre 
facilitățile platformei găsești la https://www.net.ase.ro/student/
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Burse și programe ErasmusBurse și programe Erasmus
ASE este recunoscut că oferă cele mai mari burse, acestea fi ind acordate 
și din fonduri proprii. Dacă ai rezultate academice sau organizatorice 
deosebite sau daca provii dintr-o familie cu venituri reduse, poți bene-
fi cia de diverse tipuri de burse: de studiu, socială, de merit, de perfor-
manță, de excelență. Pentru a putea aplica este obligatoriu să fi i integral-
ist și cu fi nanțare de la buget.
Mai multe detalii vezi la: http://student.ase.ro/burse/

Începând cu anul al doilea de studii, vei putea aplica pentru o bursă de 
mobilitate Erasmus, la una din cele circa 190 universități partenere ale 
ASE, pentru o perioadă de 3-12 luni în cursul aceluiași an universitar, 
sau pentru un stagiu de practică în cadrul aceluiași program Erasmus+.
Condiția este să fi i integralist și să ai media minimum 7,00 la data 
depunerii aplicației!

Mai multe informații poți găsi la:
http://international.ase.ro/about_us/department_international_rela-
tions/
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Asociații studențeștiAsociații studențești

AIESEC
https://aiesec.org.ro/
AIESEC este cea mai mare organizație internațională de tineri. Prezentă 
în 126 de țări, ea oferă tinerilor posibilitatea de a dobândi cunoștințe 
și experiențe într-o manieră inedită, prin stagii de voluntariat sau in-
ternship-uri profesionale în străinătate. Prin aceste programe, AIESEC 
dorește să mobilizeze tinerii care să aducă un impact pozitiv asupra 
societății, devenind astfel lideri și agenți ai schimbării.

ASER
https://aser.ro/
ASER este experiența care oferă mai mult decât resursele necesare 
pentru a te dezvolta personal și profesional. Este o comunitate în care 
toate lucrurile se întâmplă prin entuziasm și profesionalism, o comuni-
tate care a apărut prin curajul membrilor săi și care evoluează prin
dedicarea lor.

AEGEE Europe
https://aegeebucuresti.wordpress.com/aegee-bucuresti/
AEGEE-București promovează valorile europene și își propune să îm-
bunătățească gradul de informare și activitatea de cercetare a studenților, 
într-un cadru bazat pe cooperare, toleranță și respect reciproc. 
AEGEE-București creează, întreține și promovează activități de volun-
tariat, pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor.

ATIV
http://ativ.ro/
ATIV – Asociația Tineri în Viitor este o organizație studențească care 
se bazează pe libertate, libertatea de a se implica şi de a învăţa, cât şi pe 
transparenţă, un element necesar pentru funcţionarea în armonie a unei 
comunităţi. MISIUNEA ATIV este ca tinerii să decidă singuri asupra vi-
itorului lor, asociaţia punând la dispoziţie gratuit persoane specializate,
cursuri, trainguri şi consultanţă în diferite domenii. SCOPUL principal 
ATIV este orientarea în carieră a tinerilor, începând cu liceeni de clasa a



XI-a până la studenţii afl aţi în an terminal și dezvoltarea lor personală și 
profesională prin diverse proiecte și traininguri.

BOS
https://bosromania.ro/
BOS pregătește studenții pentru startul în carieră prin asigurarea unui 
dialog constant între studenți și companii, dialog constând în proiecte 
educaționale, programe și procese organizate intern și parteneriate cu 
companii. De-a lungul anilor, au reuşit să faciliteze interacţiunea student 
– angajator, să trezească interesul tinerilor pentru educaţia alternativă şi
să genereze contexte prin care i-au ţinut la curent pe studenţi cu teme 
de actualitate din diverse domenii (IT, Vânzări, Relaţii Publice, Resurse 
Umane, Publicitate).

ECOTUR
http://club-ecotur.ro/
Clubul de Turism si Ecologie ECOTUR este o organizație studențească 
care are drept misiune formarea un comportament responsabil, conș-
tient și proactiv în randul tinerilor în domeniile turism și ecologie, prin 
dezvoltarea profesională a acestora și a spiritului de inițiativă. De-a lun-
gul celor 19 ani de activitate, ECOTUR a dezvoltat zeci de proiecte
pornind de la simple excursii organizate la munte pentru studenții 
Academiei de Studii Economice din București, conferințe pe teme de tu-
rism și ecologie (unde au fost invitate personalități marcante din dome-
niu), participări la acțiuni de ecologizare și marcări de trasee montane, 
ajungând, în prezent, la realizarea unor proiecte de anvergură.

USASE
http://us.ase.ro/
USASE este echipa studenților ce reprezintă interesele comune ale tutu-
ror studenților de la nivelul diverselor formații, programe sau cicluri de 
studii ale Academiei de Studii Economice din București și care se im-
plică direct în dezvoltarea lor personală și profesională. Printre
valorile USASE se regăsesc spiritul de iniţiativă, implicarea activă, 
voluntariatul, creativitatea, comunicarea, entuziasmul, devotamentul, 
solidaritatea, integritatea, profesionalismul şi pasiunea. 14.



VIP
https://vipromania.ro/
VIP crede că oamenii excepționali pot face o schimbare în societate 
și, de aceea, investește în tinerii cu potențial. Pe parcursul celor 20 ani 
de existență pe piața ONG-urilor, VIP și-a propus să formeze pilonii 
societății de mâine. Valorile pe care Voluntari pentru Idei și Proiecte este 
bazat sunt: spiritul de echipă, inițiativa, profesionalismul, etica și leader-
shipul.

Proiectul De la abandonul universitar la performanţă în Business şi

Turism (Perform – BT)

Proiectul în derulare (2019-2021) are drept obiectiv principal dezvoltar-
ea şi implementarea unui program de îmbunătăţire a performanţelor 
academice ale studenţilor Facultăţii de Business și Turism înmatriculați 
în primul an de studii, în vederea creşterii ratei de retenție, a
promovabilităţii şi inserției acestora pe piaţa forţei de muncă, facilitân-
du-se înțelegerea și asimilarea cunoștințelor de către benefi carii direcți.
Activitățile proiectului vizează:
- Organizarea unor campanii de conștientizare privind importanţa stu-
diilor şi selecţia grupului ţintă al proiectului
- Implementarea unor programe remediale pentru studenţi
- Dezvoltarea și implementarea unui program de îndrumare și sprijin 
(tutorat)
15.



Activități de consiliere profesională și orientare în carieră
- Proiectarea și implemenarea activităților de coaching, dezvoltare per-
sonală și dezvoltarea competențelor socio – emoționale
- Dezvoltarea de abilități necesare integrării pe piaţa forţei de muncă a 
studenţilor prin vizite de studii in companii şi ateliere de lucru.
Acestea vor avea drept rezultate, printre altele:
- 4 programe remediale în decursul anilor de proiect și minim 100 de 
participanți din grupul țintă (pentru ambii ani ai proiectului);
- cel puțin 2 lucrări științifi ce împreună cu studenți din grupul țintă/
minim 2 lucrări;
- 2 focus grupuri cu minim 7 studenți fi ecare;
- întâlniri săptămânale cu studenții;
 - o cercetare cu privire la difi cultățile întâmpinate de studenți în înțele-
gerea disciplinelor;
- sesiuni de consiliere individuală, pe baza unui ghid de consiliere;
- crearea de profi luri de personalitate pentru studenții implicați în 
proiect (circa 150);
- vizite în companii (8) și ateliere de lucru (4) cu reprezentanți ai mediu-
lui de afaceri.
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