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AGENDA
ședinței Senatului universitar din 09.02.2018, ora 9.00,
Aula Magna, clădirea „Ion N. Angelescu”
1. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice, semestrul I, anul universitar 2017-2018.
2. Aprobarea Raportului de autoevaluare a asigurării calității academice din Academia de Studii
Economice din București, anul universitar 2016-2017.
3. Aprobarea demarării procedurii de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de
masterat de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.
4. Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la
programele de studii universitare de licență, anul universitar 2018-2019.
5. Aprobarea organizării programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă:
Economia și Gestiunea Deșeurilor în cadrul Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului.
6. a) Aprobarea modificării Hotărârii 436 din 21.12.2017, prin schimbarea denumirii programului
postuniversitar din "Managementul situațiilor de urgență și a strategiei de continuitate a afacerii (în
limba engleză)", în „Managementul situațiilor de urgență în afaceri ( în limba engleză)” și modificarea
corespunzătoare a planului de învățământ;
b) Aprobarea taxei de școlarizare, în cuantum de 5.000 USD, pentru programul postuniversitar de
formare și dezvoltare profesională continuă „Managementul situațiilor de urgență în afacerii (în limba
engleză)”.
7. Aprobarea desfășurării activităților didactice, în regim plata cu ora, la alte universități în semestrul II al
anului universitar 2017-2018.
8. Aprobarea listei cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice în cadrul Academiei
de Studii Economice din București, în semestrul II al anului universitar 2017-2018.
9. Acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Sorin Cîmpeanu.
10. Aprobarea acordării diplomei „Meritul universitar Virgil Madgearu” domnului prof. univ. dr. Florian
Bercea din cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori.
11. Aprobarea numărului de locuri și temelor scoase la concurs în cadrul concursului de admitere la studii
universitare de doctorat, pentru anul universitar 2018-2019.
12. Aprobarea acordării dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Administrarea Afacerilor
pentru doamna conf. univ. dr. Pelău Corina Monica.
13. Aprobarea acordării dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Marketing pentru domnul
prof. univ. dr. Roșca Mihai Ioan.
14. Aprobarea acordării dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Marketing pentru domnul
prof. univ. dr. Orzan Mihai Cristian.
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15. Aprobarea acordării dreptului de a deveni titular în cadrul Școlii doctorale Management pentru domnul
conf. univ. dr. Ceptureanu Sebastian Ion.
16. Aprobarea memoriului domnului Oanță Ștefan Ilie privind prelungirea perioadei de grație pentru
susținerea tezei de doctorat.
17. Aprobarea Metodologiei privind taxele percepute în Academia de Studii Economice din București.
18. Aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare A.S.E. și
organigramei instituției, prin includerea Institutului de Cercetări Avansate al Academiei de Studii
Economice din București.
19. Aprobare tarifelor în regim plata cu ora, pentru membrii comisiilor pentru susținerea tezelor de doctorat,
precum și membrii comisiilor pentru susținerea tezelor de abilitare.
20. Aprobarea desființării postului de director administrativ (Centrul Deva) din cadrul Serviciului
Administrativ.
21. Aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2017 ale COCC.
22. Aprobarea Planului de activități pentru anul 2018 ale COCC.
23. Aprobarea solicitării absolventului Abălaru Corneliu privind susținerea examenului de licență la
Universitatea Hyperion din București.

Diverse
1. Informare privind utilizarea siglei ASE în anul 2018.
2. Informare privind programul manifestărilor ”ASE – 105 ani de performanță academică”.

Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE
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