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A
ş
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Senatului uniiversitar diin 28.06.2017, ora 9.000,
Aulaa Magna, cllădirea „Ion
n N. Angelescu”
1. Aprobbarea planurrilor de învăăţământ penntru program
mele de stud
dii de licenţăă şi masteraat.
2. Aprobbarea Metodologiei prrivind întoccmirea stattelor de fu
uncţii ale personalului
p
i didactic din
Acadeemia de Studdii Econom
mice din Buccureşti pentrru anul univversitar 2017 - 2018.
3. Aprobbarea Reguulamentului privind organizarea,
o
, desfăşuraarea şi finaalizarea prrogramelor de
formarre profesion
nală a adulţiilor.
4. Aprobbarea Metoddologiei de înscriere
î
la programelee de formaree profesionaală a adulţillor.
5. Aprobbarea modiificării Reggulamentuluui privind activitateaa didactică în cadrull programeelor
postunniversitare de
d formare şi dezvoltarre profesionnală continuuă şi program
melor postuuniversitaree de
perfeccţionare.
6. Aprobbarea Metod
dologiei privvind înscrieerea şi admiiterea la proogramele poostuniversitaare de form
mare
şi dezvvoltare proffesională coontinuă, an universitar
u
2
2017-2018.
7. Aprobbarea modifficării Reggulamentulu
ui de organnizare şi fu
uncţionare pentru cenntrul ID –IIFR
(învăţăământ la disstanţă – învăţământ cu frecvenţă reedusă).
8. Aprobbarea organiizării unor programe
p
po
ostuniversittare în cadru
ul Facultăţiii de Marketiing.
9. Aprobbarea organnizării unuii program postuniverssitar în caddrul Faculttăţii de Addministraţiee şi
Managgement Pub
blic.
10. Aprobbarea organnizării unorr programee postuniversitare de formare şi dezvoltaree profesionnală
Internaţionaale.
continnuă în cadru
ul Facultăţii de Relaţii Economice
E
11. Aprobbarea Raporrtului de auttoevaluare a IOSUD – A
ASE pentruu perioada 2016-2017.
2
12. Aprobbarea repartiizării locuriilor bugetaree pentru şcoolile doctoraale din cadrrul ASE.
13. Aprobbarea modifi
ficării Hotărrârii Senatullui nr. 164/228.09.2016..
14. Aprobbarea acordăării Diplomei ”Meritul universitarr cu medaliee de aur Virrgil Madgeaaru”, domnu
ului
prof.uuniv.dr. Ion Ivan.
I
15. Aprobbarea acordăării Diplomei ”Meritul universitarr cu medaliee de aur Virrgil Madgeaaru”, domnu
ului
prof.uuniv.dr. Alexxandru Isaicc-Maniu.
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16. Aprobarea acordării Diplomei ”Meritul universitar cu medalie de aur Virgil Madgearu”, domnului
prof. univ. dr. Victor Manole.
17. Aprobarea Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii Economice din
Bucureşti.
18. Aprobarea modificării Regulamentului privind acordarea titlurilor onorifice, distincţiilor şi
diplomelor Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
19. Aprobarea Raportului cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia
patrimonială pe bază de bilanţ pentru perioada 01.01.2017-31.03.2017.
20. Aprobarea modificării Metodologiei de menţinere a calităţii de titular în învăţământ de către
cadrele didactice care au împlinit vârsta legală de pensionare.
21. Aprobarea Strategiei de internaţionalizare a Academiei de Studii Economice din Bucureşti 20162027.
22. Aprobarea Metodologiei privind cazarea cadrelor didactice şi angajaţilor ASE şi a personalului
repartizat de Secretariatul general al MEN, pentru anul universitar 2017-2018.
23. Aprobarea solicitării privind susţinerea examenului de licenţă la o altă universitate, a
absolventului Maxim Andrei.
24. Aprobarea solicitării privind susţinerea examenului de licenţă la o altă universitate, a absolventei
Ruinea Daniela.
25. Aprobarea solicitării privind susţinerea examenul de licenţă la altă universitate, a absolventei
Niculescu Georgiana Alexandra.
Diverse

Preşedinte Senat,
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE

2

