ANUNł IMPORTANT!
StimaŃi colegi şi studenŃi,
În perioada 15-16 aprilie 2011 va avea loc Sesiunea ŞtiinŃifică StudenŃească în cadrul
universităŃii noastre. Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune organizează:
• o secŃiune la licenŃă pe probleme de Contabilitate, Audit, Analiză EconomicoFinanciară şi Informatică de Gestiune,
• o secŃiune la licenŃă pe probleme de Drept,
• o secŃiune la masterat pe probleme de Contabilitate, Audit, Analiză EconomicoFinanciară şi Informatică de Gestiune.
Vom afişa în timp util listelor celor înscrişi, programul fiecărei secŃiuni, respectiv lista
premiilor aprobate de Senatul ASE pentru fiecare secŃiune. Afişarea se va face electronic,
pe pagina WEB a facultăŃii, dar şi clasic, la avizierele facultăŃii.
Vă rugăm să aveŃi în vedere că studenŃii premiaŃi la secŃiunile pe probleme de
Contabilitate, Audit şi Informatică de Gestiune, licenŃă şi master, vor fi înscrişi la
Olimpiada StudenŃilor Economişti organizată de AsociaŃia FacultăŃilor Economice din
România. Înscrierea se va face pe data de 18 aprilie 2011. Pentru pregătirea
corepunzătoare în acest sens vizionaŃi pe adresa www.afer.ase.ro, regulamentul AFER
privind Olimpiada StudenŃilor Economişti, regulament care va sta la baza desfăşurării
activităŃilor şi în cadrul Sesiunii ŞtiinŃifice StudenŃeşti 2011 organizate de facultatea
noastră.
Regulamentul menŃionat include grila de evaluare a lucrărilor, de care trebuie Ńinut cont
în elaborarea acestora.
Aşa cum ştiŃi, anul anterior studenŃii noştrii, participanŃi la Olimpiada StudenŃilor
Economişti 2010 secŃiunea licenŃă au primit Marele Premiu al Olimpiadei, premiul II şi o
menŃiune, iar cei de la secŃiunea masterat au primit premiul III şi o menŃiune.
Ne dorim şi anul acesta o participare încununată de succes. Avem nevoie însă, în acest
sens de sprijinul dumneavoastră, al tuturor, cadre didactice şi studenŃi.
Pentru informaŃii suplimentare vă rog să contactaŃi pe prof.univ.dr. Claudia Şerban,
prodecanul facultăŃii implicat în această acŃiune, la adresa de mail
claudiaserbanos@yahoo.com sau la telefon 0213191900/01 interior 118 sau 335,
0744216500.
Vă mulŃumim foarte mult pentru sprijin şi colaborare!
21.03.2011
Decan,
Prof.univ.dr. Vasile Răileanu
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