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Extras din Minuta nr. 10 a şedinţei extraordinare a senatului universitar din 

07.10.2015  

 

Hotărârea nr. 77.  Aprobarea Metodologiei de desfăşurare a alegerilor 

universitare 2015-2016. 

Hotărârea nr. 78.  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. 79.  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 

didactice 

1. Mihaela Minu Conf. dr. Drept Univ. București – Fac. 

de Geografie 

2. Mihai Diaconu Conf. dr. DPPD Institutul Teologic 

„Timotheus”-

București 

 

Hotărârea nr. 80.  Aprobarea a 30 de locuri, la nivelul universităţii, pentru anul 

universitar 2015-2016, pentru desfăşurarea de activităţi în sistem de voluntariat de 

către studenţi de la programele de studii universitare de licență și masterat 

reprezentând cazuri sociale, în vederea scutirii de la plata taxei de şcolarizare.  

 

Hotărârea nr. 81.  Aprobarea a 30 de locuri la nivelul universităţii, pentru anul 

universitar 2015-2016, pentru studenții dornici să se implice în activitățile 
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administrative ale universității, pe bază de contracte de bursă campus, care să 

prevadă remunerarea lor pentru activitatea prestată cu burse speciale din venituri 

proprii. 

Hotărârea nr. 82.  Aprobarea cuantumului burselor studențești pe primul semestru 

al anului universitar 2015-2016, după cum urmează: 

 

Nr.crt. Tipul bursei Cuantumul bursei  

(lei/lună) 

1.  Bursa” Mihail Manoilescu” 1000 

2.  Bursa pentru performanţe deosebite în 

activitatea organizatorică 

800 

3.  Bursa pentru performanţe deosebite în 

activitatea de cercetare ştiinţifică 

800 

4.  Bursa de performanţă 690 

5.  Bursa de merit 530 

6.  Bursa de studiu 400 

7.  Bursa socială 345 

8.  Ajutor social ocazional 345 

9.  Bursa studenţi străini echivalentul în lei al 

sumei de 65 euro 

10.  Bursa masteranzi străini echivalentul în lei al 

sumei de 75 euro 

 

Hotărârea nr. 83.  Aprobarea solicitării formulate de drd. Barbu (Ionescu) V. 

Emilia de prelungire, cu 1 an, a perioadei pentru susținerea publică a tezei de 

doctorat. 

Hotărârea nr. 84. Aprobarea solicitării formulate de studenta Ilie Laura Georgeta, 

anul III suplimentar, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori 

privind susținerea unor examene în anul universitar 2015-2016 în afara sesiunilor 

de evaluare a cunoștințelor programate conform graficului activităților.  Examenele 

vor putea fi susținute numai înaintea sesiunii, în condițiile prezentării unor 

documente justificative care să ateste absenţa din ţară pe întreaga perioadă a 

sesiunii de evaluare a cunoştinţelor, din motive legate de participarea la competiţii 



 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

 

 

care condiţionează obţinerea calificării la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro 

din august 2016. 

Hotărârea nr. 85.  Aprobarea calendarului ședințelor ordinare ale senatului 

universitar, după cum urmează: 

- 11 noiembrie 2015; 

- 09 decembrie 2015; 

- 13 ianuarie 2016. 

Hotărârea nr. 86.  Aprobarea modificării Metodologiei de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice vacante  din cadrul Academiei de Studii Economice 

din Bucureşti. 

Hotărârea nr. 87.  Aprobarea componenței comisiei de cercetare disciplinară, 

după cum urmează: 

- Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova – președinte; 

- Prof. univ. dr. Gabriela Țigu – membru; 

- Prof. univ. dr. Alexandru Agapie – membru; 

- Prof. univ. dr. Raluca Dimitriu – membru; 

- Lect. univ. dr. Codrin Nisioiu – sindicatul „Academica” 

 

 

 

 

 

Preşedintele Senatului Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Prof. univ. dr. Răzvan ZAHARIA 

  


