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	 Platforma	 Alumni	 ASE	 Reconnect	 va	 reprezenta	 instrumentul	 online	 ce	 reunește	
absolvenții	universității	 și	 le	deschide	acestora	oportunități	de	 comunicare,	 colaborare	 și	
socializare.

 Grație unei interfețe prietenoase și intuitive, într-un mediu securizat, 
utilizatorii vor avea acces la

 » un cadru ofertant creat să acorde importanța cuvenită nevoilor lor profesionale, 

 » menit să le aducă mai aproape informații, oportunități, evenimente exclusiviste, 

 » spațiul în care să-și redescopere prieteni, să (re)clădească relații și 

 » care să le ofere atenție și sentimentul aparteneței la o comunitate de elită.

PLATFORMA ALUMNI ASE RECONNECT1
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Care sunt nevoile comunității?2.2

Ce este o comunitate?

2

2.1
» construcție sociologică, 
» bazată pe un set de interacțiuni, 
» comportamente umane comune,
» așteptări ale membrilor,  
» acțiuni bazate pe așteptări,  valori,  credințe 
și înțelesuri comune între membrii acesteia.

» apartenență
» comunicare
» socializare
» dezvoltare
» recunoaștere 

DESPRE COMUNITATE2

» identificarea țelului comun și a valorilor 
comune
» crearea unui cadru comun de comunicare
» diverse evenimente de socializare
» crearea de oportunități de dezvoltare
(ex. reuniuni, workshop-uri, ateliere etc.)
» cultivarea mândriei de a fi absolvent ASE

Cum pot fi satisfăcute nevoile unei comunități?2.3
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2

SEGMENTELE COMUNITĂȚII.
NEVOILE & POSIBILITATEA DE A LE SATISFACE3

» renume = poziționare bună în clasamentele universitare naționale și internaționale
» convingerea îndeplinirii misiunii de a forma studenți bine pregătiți, capabili de reușită 
rapidă pe piața muncii și/sau în activitățile antreprenoriale
» obținerea de date contact ale propriilor absolvenți (ex. e-mail, telefon) și de informații 
referitoare la parcursul lor în carieră
» urmărirea performanțelor profesionale obținute de absolvenți (tracking-ul absolvenților)
» acces la resurse disponibile în piață și atragerea acestora 
» posibilitatea de a primi feedback „din practică” pentru  îmbunătățirea programelor de 
studii / fișelor de disciplină
» îmbunătățirea relației cu mediul de afaceri, cu ajutorul propriilor absolvenți aflați în poziții 
„cheie”
»dezvoltarea bazei de practică pentru studenți
»atragerea de oportunități pentru studenți (ex. oferte de angajare, locuri de practică și 
de internship, conferințe, seminare de dezvoltare de soft-skills, evenimente de carieră, 
prezentare de companii/oportunități)

» studenți motivați și dornici să învețe
» acces la absolvenți - specialiști din mediul socio-economic, ce pot fi invitați la cursuri / 
seminarii
» acces la informații (ex. date, studii de caz) pentru actualizarea suporturilor de curs / 
materialelor didactice
» posibilitatea de a obține feedback în vederea îmbunătățirii activităților didactice
» promovarea ofertei de cercetare aplicativă în rândul potențialilor beneficiari

ASE București & facultățile sale3.1

Cadrele didactice și personalul administrativ3.2
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» acces la oportunități profesionale: locuri de practică, de internship, oferte de angajare
» evenimente de carieră în care să interacționeze cu absolvenți ai ASE - profesioniști, oameni 
de succes
» surse de motivare pentru îmbunătățirea performanțelor academice
» acces la noutăți, informații;
» acces la burse private și oferte speciale pentru studenți
» activități didactice interactive, cu participarea reprezentanților din mediul socio-economic
» garanția că au luat cea mai bună decizie atunci când au ales o facultate din cadrul ASE 
București

» oportunități de dezvoltare profesională (ex. posibitatea de a identifica noi locuri de muncă, 
oportunități de afaceri)
» formare profesională continuă (ex. seminare, cursuri post-universitare, programe de 
masterat, programe de MBA)
» reconectarea cu foștii colegi de facultate (grupă, serie, an) sau chiar din universitate (de 
la alte cicluri / programe de studii) pentru comunicare, schimb de idei și de oportunități 
profesionale / de afaceri
» evenimente profesionale (ex. evenimente de networking, conferințe pe domenii de 
activitate / profesii)
» reuniuni aniversare
» „giving back” / posibilitatea de a da înapoi
» posibilitatea de a oferi feedback „din practică” pentru  îmbunătățirea programelor analitice 
/ fișelor de disciplină
» sentimentul de apartenență la o comunitate

Studenții3.3

Absolvenții3.4
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CE VA FI PLATFORMA ONLINE 
ALUMNI ASE RECONNECT?

CE VA FI PLATFORMA ONLINE 
ALUMNI ASE RECONNECT?

» instrument online care pune la dispoziția utilizatorilor / stakeholderilor 
informații de care aceștia au nevoie

» metodă rapidă de comunicare și interacțiune (schimb de idei, de 
oportunități profesionale / de afaceri, promovare de locuri de muncă)

» alternativă virtuală la spațiul fizic

» facilitator al revenirii la spațiul fizic (reuniuni, evenimente)bază de date 
de contact ale absolvenților ASE, la care poate face apel universitatea
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CUM VA SATISFACE PLATFORMA ONLINE
ALUMNI ASE RECONNECT NEVOILE COMUNITĂȚII 4

Acces

» pe pagina alumni.ase.ro și pe paginile cluburilor facultăților, absolvenții vor avea 
posibilitatea să-și facă un cont de utilizator al platformei online Alumni ASE Reconnect;
» formularul online pentru crearea contului va cuprinde următoarele câmpuri: nume, 
numele dinaintea căsătoriei  (dacă e cazul), inițiala tatălui, prenume, CNP, e-mail, telefon, 
facultate, promoție, ciclul de studii absolvit, anul absolvirii, serie diplomă, număr diplomă, 
parolă cont;
» platforma online va verifica datele oferite de absovent (CNP-ul sau seria/numărul 
diplomei absolventului) pentru a certifica statutul de absolvent al acestuia;
» odată certificat statutul de absolvent, contul este creat și utilizatorul are acces la 
platforma online Alumni ASE Reconnect;
» accesul este gratuit pentru toți absolvenții ASE.

Comunicare	și	interacțiune	cu	absolvenții	Alumni	ASE

» fiecare utilizator va avea un profil personalizabil conținând informații personale și de 
carieră;
» fiecare utilizator va seta nivelul de confidențialitate referitor la informațiile publicate 
pe profilul său (spre ex.: va putea alege dacă adresa sa de e-mail va fi vizibilă tuturor 
absolvenților ASE, sau doar colegilor săi de an/grupă);
» fiecare utilizator va avea acces la o platformă de comunicare cu ceilalți absolvenți ai 
ASE și va putea trimite și primi mesaje.
» fiecare utilizator va avea acces la oportunități de carieră, evenimente, informații, 
articole disponibile pe platforma online.
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Carieră

» platforma va avea o secțiune distinctă în care se vor promova job-uri disponibile;
» job-urile vor putea fi propuse de companii partenere sau chiar de către absolvenți; 
» aceste oportunități vor putea avea un caracter public (vizibile pentru toți cei care 
accesează site-ul) sau privat (acces pe bază de cont); de asemenea, ele pot fi generale 
(vizibile pentru toți absolvenții) sau specifice (pe facultăți / domenii de interes etc.);
» atunci când un user / companie vrea să propună un job disponibil va completa un 
formular cu câmpuri predefinite (ex. nume companie, titlu post, descrierea activităților, 
profil căutat, beneficii oferite, nume persoană de contact, e-mail, telefon);
» postarea acestor job-uri pe platformă se va face pe bază de aprobare de catre un 
user cu rol de administrator.

Obs. Platforma poate gazdui o secțiune specială cu oportunități de carieră destinate studenților 
(locuri de practică, stagii/internship-uri, locuri de muncă entry-level)

Evenimente

» fie că este vorba de reuniuni aniversare ale diverselor promoții, evenimente de 
networking, evenimente de carieră, prezentări, seminare, conferințe pe diverse 
teme sau domenii de activitate, toate vor putea fi postate pe secțiunea distinctă din 
cadrul platformei; 
» aceste evenimente vor putea avea un caracter public (vizibile pentru toți cei care 
acceseaza site-ul) sau privat (acces pe bază de cont); de asemenea, ele pot fi generale 
(vizibile pentru toți absolvenții) sau specifice (pe ani / facultăți / domenii de interes etc.);
» vor putea iniția evenimente atât Alumni ASE / cluburile Alumni de la nivelul 
facultăților precum și absolvenții – utilizatori ai platformei;
» atunci când un utilizator va dori să organizeze un eveniment va completa un formular 
cu câmpuri predefinite (ex. titlu eveniment, descriere eveniment, locul de desfășurare, 
interval orar, modalitate acces, tipul evenimentului: public / grup țintă definit);
» postarea acestor evenimente pe platformă se va face pe bază de aprobare de catre 
un user cu rol de administrator.

Obs. Pentru buna organizare a evenimentului (ex. logistică, promovare etc.), inițiatorul va putea 
avea opțiunea de a solicita suport din partea unei echipe dedicate disponibilă la nivelul Alumni ASE 
/ clubului Alumni de la nivelul facultății
Obs. Platforma poate găzdui o secțiune specială cu evenimente destinate studenților ASE.
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Articole

» secțiunea distinctă din cadrul platformei va găzdui: știri despre absolvenți, parcursul 
lor profesional, numirea lor in pozitii „cheie”, știri despre companiile deținute de absolvenți 
ai ASE sau al căror management este asigurat de aceștia, opinii ale absolvenților despre 
subiecte de actualitate sau despre evoluția economiei / diverselor piețe / domenii de 
activitate;
» în cadrul secțiunii poate să se regăsească ca “post fixat” (în topul articolelor “pinned 
post”, pentru o perioadă determinată) un newsletter Alumni ASE (ex. lunar / trimestrial 
/ semestrial);
» vor putea posta articole atât Alumni ASE / cluburile Alumni de la nivelul facultăților 
precum și userii platformei;
» postarea acestor articole pe platformă se va face pe bază de aprobare de către un 
user cu rol de administrator.

Administrare

» fiecare club Alumni de la nivelul  facultății va avea acces la platformă și la 
administrarea informațiilor de pe aceasta prin intermediul unui cont de user de tip 
administrator
» reprezentanții cluburilor Alumni pe facultăți sau delegații acestora (membrii 
echipei Alumni/facultate) vor putea:
 o posta și redacta articole conținând informații utile pentru absolvenți sau 
noutăți despre absolvenții proprii (ascensiunea în carieră, numirea pe o poziție decizională 
importantă etc.), rezultate ale cercetării obținute de cadrele didactice din facultate, 
posibilități de formare (seminare, cursuri, programe de studii etc.)
 o accepta spre publicare pe platformă articole propuse de absolvenții utilizatori 
ai platformei
 o crea și promova pe platformă evenimente destinate absolvenților facultății / 
tuturor absolvenților universității
 o accepta spre publicare pe platformă evenimente create de absolvenții 
facultății destinate absolvenților din facultate / universitate
 o accepta spre promovare pe platformă ofertele de carieră (job-uri) / de afaceri 
(job-uri, oportunități de afaceri) propuse spre publicare pe platformă de către absolvenții 
utilizatori ai platformei
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PORTOFOLIU PARTENER DEZVOLTARE SOFTWARE5

Companie de software de înaltă tehnologie, specializată în:
-	dezvoltarea	de	tehnologii	financiare	/	plăți	/	audit

-	implementarea	securității	software-ului.	

Clienți: 
-	furnizori	de	servicii	financiare

-	bănci	
-	companii	de	audit

Echipa de dezvoltare:
-	programatori	cu	înaltă	calificare
-	experți	în	securitate	certificată

-	arhitecți	de	software
-	dezvoltatori	web	/	mobil

-	designeri	
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E-MAIL contact@alumni.ase.ro 

TELEFON 021/319.19.00, interior 301 


