ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
SENATUL UNIVERSITAR

Extras din Minuta nr. 13 a şedinţei extraordinare a senatului universitar din
09.12.2015
Hotărârea nr. 101. Aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul
universitar 2016-2017, Anexe.

Hotărârea nr. 102. Aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat, anul
universitar 2016-2017, Anexe.

Hotărârea nr. 103.

Aprobarea Regulamentului instituțional de organizare şi

desfăşurare a studiilor universitare de doctorat.

Hotărârea nr. 104. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

Hotărârea nr. 105. Aprobarea Programului operațional ianuarie - februarie 2016.

Hotărârea nr. 106. Aprobarea organizării școlilor de vară 2015-2016.

Hotărârea nr. 107. Aprobarea Raportului școlilor de vară 2014-2015.

Hotărârea nr. 108.

Aprobarea programelor postuniversitare de formare și

dezvoltare profesională continuă și a planurilor de învățământ valabile pentru anul
universitar 2015-2016, după cum urmează:
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1. Microeconomia competitivității: firme, clustere și dezvoltare economică (92
ore);
Facultatea de Business și Turism:
1. Managementul strategic al ospitalității (198 ore);
2. Geopolitică și Afaceri (180 ore);
3. Geopolitică și Geoeconomie (90 ore)
Facultatea de Administrație și Management Public
1. Managementul achizițiilor publice (180 ore)

Hotărârea nr. 109. Aprobarea înființării în cadrul Facultății Business și Turism, a
Școlii Postuniversitare cu denumirea Institutul Regal pentru Managementul
Ospitalității.

Hotărârea nr. 110. Aprobarea înființării Centrului de studii pe Indochina în
cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale.

Hotărârea nr. 111.

Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare

(ROF) și Organigramei de învățământ și cercetare.

Hotărârea nr. 112. Aprobarea suplimentării listei cadrelor didactice asociate care
vor desfăşura

activitate didactică în anul universitar 2015-2016, în cadrul

Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Hotărârea nr. 113.

Aprobarea suplimentării listei cadrelor didactice care

desfăşoară activităţi didactice şi la alte universităţi în anul universitar 2015-2016,
după cum urmează:
Nr.
crt.

Nume și prenume

Grad
didactic

Departament

Universitatea la care
desfașoară activități
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didactice

1. Cristian Silviu Bănacu

Prof. dr.

Management

Universitatea Tehnică
de

Construcții

București
2. Bazil Oglindă

Lect. dr.

Drept

Universitatea
Româno-Americană
din București

Hotărârea nr. 114. Aprobarea Comisiilor propuse pentru concursul didactic din
semestrul I, anul universitar 2015-2016. Prin derogare de la prevederile articolului
nr. 21, al. 8, lit. b din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
vacante din cadrul ASE, se hotărăște ca președinți ai următorelor comisii să fie: în
cazul postului de profesor, poziția 13, din statul de funcții al Departamentului de
Economie și Politici economice - domnul prof.univ.dr. Dinu Marin; în cazul
postului de profesor, poziția 14, din statul de funcții al Departamentului de
Economie și Politici economice - doamna prof.univ.dr. Anca Dachin; în cazul
postului de profesor, poziția 18, din statul de funcții al Departamentului de Finanțe
- domnul prof.univ.dr. Ion Stancu.

Hotărârea nr. 115. Aprobarea rezultatelor concursului pentru ocuparea posturilor
de asistent universitar pe perioadă determinată.

Hotărârea nr. 116. Aprobarea modificării graficului concursului de admitere la
programele de studii universitare de licenţă – 2016-2017.

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

