ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
SENATUL UNIVERSITAR
Extras din Procesul – Verbal nr. 06 al sedintei extraordinare
a Senatului universitar din 30.07.2013
Hotarârea nr. 92. Aprobarea comisiilor pentru concursul didactic, semestrul al II-lea al
anului universitar 2012-2013.
Hotarârea nr. 93. Aprobarea modificarii si completarii Metodologiei privind organizarea si
desfasurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenta, anul
universitar 2013-2014, dupa cum urmeaza:
Art. 50 bis. (1) În situatia în care, dupa sesiunea de admitere din iulie nu s-au ocupat toate
locurile (buget si taxa), se va organiza un nou concurs de admitere în luna august 2013.
Graficul desfasurarii concursului de admitere în aceasta etapa este prezentat în Anexa A1.
Daca dupa aceasta sesiune de admitere nu se ocupa toate locurile (buget si taxa), se va
organiza un nou concurs de admitere în luna septembrie 2013. Graficul desfasurarii
concursului de admitere în aceasta etapa este prezentat în Anexa A2.
(2) Admiterea la studiile universitare de licenta, în sesiunile august si septembrie 2013, se
face pe baza mediei de la bacalaureat.
(3) Candidatii care în aceasta etapa au optiuni pentru programele de studii cu predare în
limbi straine, trebuie sa sustina testul de competenta lingvistica, conform graficului.
(4) În cazul în care exista mai multi candidati cu media de admitere egala cu cea a ultimului
loc (la buget sau taxa), acestia sunt departajati dupa urmatoarele criterii:


media anilor de studii din liceu;



nota obtinuta la proba scrisa la limba si literatura româna /materna de la examenul de
bacalaureat.
Anexa A1
Graficul desfasurarii concursului de admitere la programele de studii universitare
de licenta, forma de învatamânt cu frecventa, anul universitar 2013-2014
Sesiunea august 2013

Înscrieri (Punct unic de înscriere)

1-4 august
(între orele 900 -1400)

Afisarea repartizarii pe sali a candidatilor înscrisi la programele cu
predare în limbi straine, pentru sustinerea testului de competenta
lingvistica

4 august

Sustinerea testului de competenta lingvistica, pentru candidatii
înscrisi la programele cu predare în limbi straine

5 august

Afisarea rezultatelor la proba de competenta lingvistica

5 august

Afisarea listelor cu candidatii repartizati pe locurile finantate de la

6 august

buget, la taxa si a celor aflati în asteptare
Depunerea diplomelor de bacalaureat în original si/sau plata a
jumatate din taxa anuala de scolarizare

7-9 august

Afisarea finala a listelor cu candidatii admisi pe locurile finantate de
la buget si taxa si a celor respinsi

9 august

Restituirea dosarelor, la cerere

10 august

Semnarea contractelor de studii

16-30 septembrie

Înmatricularea în anul I

Prima saptamâna a
anului universitar
2013-2014
Anexa A2

Graficul desfasurarii concursului de admitere la programele de studii universitare
de licenta, forma de învatamânt cu frecventa, anul universitar 2013-2014
Sesiunea septembrie 2013
Înscrieri (Punct unic de înscriere)

3-7 septembrie
(între orele 900 -1400)

Afisarea repartizarii pe sali a candidatilor înscrisi la programele cu
predare în limbi straine, pentru sustinerea testului de competenta
lingvistica

8 septembrie

Sustinerea testului de competenta lingvistica, pentru candidatii
înscrisi la programele cu predare în limbi straine

9 septembrie

Afisarea rezultatelor la proba de competenta lingvistica

9 septembrie

Afisarea listelor cu candidatii repartizati pe locurile finantate de la
buget, la taxa si a celor aflati în asteptare

10 septembrie

Depunerea diplomelor de bacalaureat în original si/sau plata a
jumatate din taxa anuala de scolarizare

11-13 septembrie

Afisarea finala a listelor cu candidatii admisi pe locurile finantate de
la buget si taxa si a celor respinsi

14 septembrie

Restituirea dosarelor, la cerere

16-17 septembrie

Semnarea contractelor de studii

16-30 septembrie

Înmatricularea în anul I

Prima saptamâna a
anului universitar
2013-2014

Hotarârea nr. 94. Aprobarea proiectului de investitii pentru imobilul din P-ta Romana nr.7.
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