Masa rotundă
„Programe de studii inovative pentru o piață a muncii dinamică – rolul
liceelor și universităților în pregătirea viitorilor profesioniști”
Miercuri, 7 decembrie 2016, a avut loc masa rotundă cu tema „Programe de studii
inovative pentru o piață a muncii dinamică

– rolul liceelor și universităților în

pregătirea viitorilor profesioniști”. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Relații
Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București și de
Casa Corpului Didactic a Municipiului București şi a avut loc între orele 9.30-14.00 în ASE,
sala 2013 (Clădirea Virgil Madgearu, Calea Dorobanților 15-17, Sector 1, București).
Au participat profesori de economie, de tehnologie, de limba engleză și de limba
franceză din licee, cadre didactice și studenți ai Facultăţii REI şi parteneri ai Facultăţii REI
din mediul de afaceri – PwC (PricewaterhouseCoopers), Westaco, PartNET.
Au adresat mesaje de bun-venit domnii prof. dr. Gheorghe HURDUZEU, Decan,
Facultatea de Relații Economice Internaționale, şi prof. Gabriel VRÎNCEANU, Director,
Casa Corpului Didactic a Municipiului București. Discuţiile au fost moderate de doamna
prof. dr. Mariana NICOLAE, Director al Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare
în Afaceri, şi s-au concentrat pe următoarele teme generale: importanța formării elevilor
pentru studii universitare; programe de studii inovative la Facultatea REI: Economie și
Afaceri Internaționale (în limba română/ engleză), Limbi Moderne Aplicate (în limbile
engleză și franceză); stagiul de practică – un pas decisiv în viitoarea carieră; studenții noștrii
– parteneri în procesul de instruire și formare profesională.
Doamna Corina Dimitru (PwC),

domnul Cristian Tarara (Westaco) şi doamna

Iolanda Mihalache (PartNET) au subliniat importanţa dezvoltării personale a studenţilor, a
competenţelor de comunicare, a lucrului în echipă şi, mai ales, a dezvoltării caracterului
absolvenţilor de succes.
Masa rotundă s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri urmată de concluzii,
sublinindu-se și importanța unei legături mai strînse între cadrele didactice de la ASE și
cadrele didactice din învățământul preuniversitar, în scopul implementării unor programe
comune de formare continuă. Discuţiile au continuat la un dejun de lucru şi o sesiune de
socializare profesională în care s-a hotărât continuarea acestei acţiuni benefice pentru toţi cei
prezenţi.

Primul rând de la stânga la dreapta: Iolanda Mihalache (PartNET), Cristian Tarara (Westaco),
Corina Dimitru (PwC).

De la stânga la dreapta: Gheorghe HURDUZEU, Decan, REI, Mariana NICOLAE, Director
DLMCA, Gabriel VRÎNCEANU, Director, CCD.

