ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
SENATUL UNIVERSITAR
Extras din Procesul – Verbal nr. 03 al sedintei extraordinare a Senatului universitar
29.05.2013
Hotarârea nr. 39. Aprobarea calendarului alegerilor pentru ocuparea locului vacant din Senatul
universitar al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, aferent Facultatii de Cibernetica,
Statistica si Informatica Economica, dupa cum urmeaza:
Nr.
crt.

Data / Intervalul

Activitate

1

03-07.06 2013

Depunerea candidaturilor ( fisa de înscriere si CV)

2

10.06.2013

Publicarea listei candidatilor

3

18.06.2013

Alegeri – turul I

4

21.06.2013

Alegeri – turul II

Hotarârea nr. 40. Aprobarea calendarului alegerilor pentru ocuparea functiei de secretar al
Senatului universitar al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, dupa cum urmeaza:
Nr.
crt.

Data / Intervalul

Activitate

1

29.05-07.06 2013

Depunerea candidaturilor

2

07.06.2013

Transmiterea listei candidatilor catre membrii senatului

3

19.06.2013

Alegerea secretarului, în cadrul sedintei de senat

Hotarârea nr. 41. Aprobarea modificarilor din cadrul Metodologiei privind organizarea si
desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, anul
universitar 2013-2014, conform Ordinului M.E.N. 3544/2013 privind cadrul general de
organizare si desfasurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de
doctorat pentru anul universitar 2013—2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 223 din 18 aprilie
2013.

Hotarârea nr. 42. Aprobarea modificarilor din cadrul Metodologiei privind organizarea si
desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul
universitar 2013-2014, conform Ordinului M.E.N. 3544/2013 privind cadrul general de
organizare si desfasurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de
doctorat pentru anul universitar 2013—2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 223 din 18 aprilie
2013.
Hotarârea nr. 43. Aprobarea încheierii protocoalelor privind organizarea si desfasurarea
examenului de licenta - 2013 în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, pentru
absolventii urmatoarelor universitati:
1. Universitatea din Pitesti, Facultatea de Stiinte Economice, specializarea Economie
Agroalimentara si a Mediului;
2. Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia-Mare,
Facultatea de Stiinte, specializarea Informatica Economica;
3. Universitatea “ Ovidius” din Constanta, Facultatea de Stiinte Economice, specializarea
Management;
4. Universitatea “ Alma Mater “ din Sibiu, Facultatea de Stiinte Economice, specializarea
Economie Agroalimentara si a Mediului.
Hotarârea nr. 44. Aprobarea modificarii structurii de învatamânt si cercetare prin divizarea
Departamentului de Contabilitate, Audit si Analiza Economica în doua departamente distincte:


Departamentul de Contabilitate si Audit;



Departamentul de Analiza si Evaluare Economico-Financiara;

din cadrul Facultatii de Contabilitate si Informatica de Gestiune.
Hotarârea nr. 45. Aprobarea revizuirii planurilor de învatamânt, începând cu anul universitar
2013-2014, dupa cum urmeaza:
1. Numarul mediu de ore pe saptamâna este de 24, cu exceptia Facultatii de Cibernetica,
Statistica si Informatica Economica, unde numarul mediu de ore pe saptamâna este de 26,
exclusiv disciplina Educatie fizica si sport.
2. Pentru anul universitar 2013-2014, fac exceptie de la regula de la punctul 1 planurile de
învatamânt pentru promotia 2011-2014, care ramân neschimbate. Se modifica doar planul
de învatamânt aferent promotiei 2012-2015, începând cu anul al II-lea de studiu, precum si
planul de învatamânt aferent promotiei 2013-2016.
3. De regula, disciplina Educatia fizica si sport se programeaza în anul I, cu 2 ore/saptamâna
(0+2), pe ambele semestre, peste cele 24 ore. Facultatile pot decide includerea disciplinei
si în anul al II-lea, cu 2 ore/saptamâna (0+2), peste cele 24 de ore în semestrul I, dar în
limita celor 24 ore/saptamâna, în semestrul al II-lea.
4. Cele 12 discipline fundamentale ramân neschimbate, cu 2+2 ore/saptamâna.

Hotarârea nr. 46. Aprobarea Metodologiei de recunoastere a calitatii de titular pentru cadrele
didactice pensionate si de mentinere a calitatii de titular în învatamântul superior al cadrelor
didactice care au împlinit vârsta legala de pensionare.
Hotarârea nr. 47. Aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
vacante din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti.
Hotarârea nr. 48. Aprobarea Calendarului de alegeri a scolilor doctorale, dupa cum urmeaza:
31 mai 2013: data limita pentru stabilirea de catre CSUD a ponderii conducatorilor de doctorat
din scoala doctorala în cadrul Consiliului Scolii Doctorale (art.14, al.4 din HG 681/2011) si
pentru transmiterea catre Scolile Doctorale a numarului si ponderii membrilor din Consiliul
Scolii Doctorale (conducatori de doctorat, studenti doctoranzi si personalitati stiintifice cu
vizibilitate internationala si/sau personalitati din sectoarele industriale si socio-economice
relevante).


Numarul membrilor CSD precum si ponderea conducatorilor de doctorat din scoala
doctorala în cadrul Consiliului Scolii Doctorale este stabilita de catre CSUD, în functie de:
a) numarul conducatorilor de doctorat titulari sau asociati si b) numarul total de
doctoranzi;



Din Consiliul Scolii Doctorale fac parte conducatori de doctorat din cadrul scolii doctorale
în proportie de maximum 50%, studenti – doctoranzi în proportie de 20%, aproximat în
plus daca este cazul, restul fiind completat cu membri din afara Scolii Doctorale alesi
dintre personalitati stiintifice cu vizibilitate internationala si/sau personalitati si sectoarele
industriale si socio-economice relevante.

Responsabil: Directorul CSUD
4 - 7 iunie 2013: în Adunarile Generale ale conducatorilor de doctorat din Scolile Doctorale ale
Academiei de Studii Economice din Bucuresti se aleg persoanele propuse pentru a face parte din
Consiliul Scolii Doctorale (CSD), inclusiv personalitatile stiintifice cu vizibilitate internationala
si/sau personalitati din sectoarele industriale si socio-economice relevante (în concordanta cu
propunerile CSUD).


Membrii CSD care sunt cadre didactice universitare sau cercetatori trebuie sa aiba dreptul
de a conduce doctorate, în tara sau în strainatate.

Responsabil: actualii directori ai scolilor doctorale.
4 - 7 iunie 2013: în Adunarile generale ale studentilor-doctoranzi din s colile doctorale
Academia de Studii Economice din Bucuresti se aleg reprezentantii studentilor pentru a face
parte din Consiliul Scolii Doctorale (CSD).
Responsabil: Biroul Electoral al Studentilor Doctoranzi
13 iunie 2013: data limita pentru numirea de catre CSUD a directorilor scolilor doctorale
dintre conducatorii de doctorat ai scolilor doctorale. Pentru candidatura, CSD poate înainta

propuneri dintre conducatorii de doctorat din cadrul fiecarei scoli doctorale sau conducatorii de
doctorat îsi pot depune candidatura în nume propriu. Daca CSD înainteaza o candidatura, acesta
trebuie sa fie asumata de conducatorul de doctorat propus. Dosarul de candidatura trebuie sa
cuprinda: CV si lista de lucrari. Dosarele pot fi depuse în perioada 7-11 iunie 2013 la biroul
CSUD in format tiparit.
Responsabil: directorul CSUD.
19 iunie 2013: prezentare în sedinta senatului a rezultatelor alegerilor de la nivelul scolilor
doctorale în vederea validarii acestora în sedinta Senatului ASE.
Responsabil: directorul CSUD.
Hotarârea nr. 49. Aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a studiilor
postdoctorale.
Hotarârea nr. 50. Aprobarea înfiintarii Fundatiei Academiei de Studii Economice din Bucuresti.
Hotarârea nr. 51. Acordarea titlului academic de „Doctor Honoris Causa” Excelentei Sale Sir
Suma Chakrabarti, presedintele BERD (Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare).
Hotarârea nr. 52. Aprobarea proiectului tehnic de constructie pentru imobilul din Piata Romana
nr. 7, aflat în proprietatea Academiei de Studii Economice din Bucuresti.
Hotarârea nr. 53. Aprobarea solicitarii domnului prof. univ. dr. Niculae Mihaita de la
Departamentul de Statistica si Econometrie din cadrul Facultatii de Cibernetica, Statistica si
Informatica Economica de a desfasura activitati didactice la Universitatea din Bucuresti.
Hotarârea nr. 54. Aprobarea initierii procedurii de acreditare a unor noi programe de masterat
noi, de la Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica si de reevaluare a unui
program de masterat de la Facultatea de Relatii Economice Internationale în vederea includerii în
oferta educationala a anului universitar 2014-2015, dupa cum urmeaza:
1. Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica:


„Ingineria sistemelor informatice”;



„INFOSTART – Cariera ta în informatica”;



„Mobile, distributed and parallel computing systems” ( cu predare în limba engleza);



„Inteligenta artificiala ”;



„Societatea cunoasterii”.

2. Facultatea de Relatii Economice Internationale:


“Managementul afacerilor internationale” (cu predare în limba româna).

Hotarârea nr. 55. Redirectionarea memoriului formulat de Oancea Claudia Mihaela, Nedelcu
Iuliana Alexandra, Margineanu Adriana Larisa, Bratu Elena Adriana, Crasnea Felicia Iulia,
Onofrei Cristina, Binciu Cosmin Alexandru, Slamnescu Roxana, studenti de la studii universitare
de masterat, Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica catre Consiliul de
Administratie, spre solutionare.

Hotarârea nr. 56. Aprobarea ocuparii functiei didactice de asistent universitar de catre domnul
prep. univ. Sorin Adrian Dumitrescu de la Departamentul de Relatii Economice Internationale,
care a obtinut titlul stiintific de doctor prin Ordinul MECTS nr.3250/20.02.2013 conform Legii
1/2011, art. 362, alin.1, începând cu semestrul I al anului universitar 2013-2014.

Preşedintele Senatului Academiei de Studii Economice din Bucureşti,
Prof. univ. dr. Răzvan ZAHARIA

