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Extras din Minuta nr. 05 a şedinţei extraordinare a senatului universitar din 

27.05.2015  

 

Hotărârea nr. 31.  Aprobarea Metodologiei de organizare a referendumului 

universitar pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului Academiei de 

Studii Economice din Bucureşti. 

 

Hotărârea nr. 32.  Aprobarea Regulamentului privind activitatea didactică pentru 

studiile universitare de licenţă, 2015-2016, inclusiv Graficul activităților. 

 

Hotărârea nr. 33.  Aprobarea Regulamentului privind activitatea didactică pentru 

studiile universitare de masterat, 2015-2016, inclusiv Graficul activităților. 

 

Hotărârea nr. 34. Aprobarea ofertei educaționale pentru anul universitar  

2015-2016, în conformitate cu Adresa nr. 128 GP/27.03.2015 primită de la MECS. 

 

Hotărârea nr. 35.  Aprobarea Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea şi 

finalizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională 

continuă și a programelor postuniversitare de perfecționare. 

 

Hotărârea nr. 36.  Aprobarea planurilor de învățământ pentru anul universitar 

2015-2016. 

 

Hotărârea nr. 37.  Aprobarea Regulamentului privind activitatea didactică pentru 

anul pregătitor pentru învăţarea limbii române. 

http://senat.ase.ro/Media/Default/documente/Met org REFERENDUM.pdf
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Hotărârea nr. 38. Aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea 

centrului de consiliere şi orientare în carieră din Academia de Studii Economice 

din Bucureşti. 

 

Hotărârea nr. 39. Aprobarea Raportului privind activitatea de soluţionare a 

petiţiilor în semestrul al II-lea, anul 2014. 

 

Hotărârea nr. 40. Aprobarea  inițierii procedurii de acreditare a unui program 

nou de masterat “Drept antreprenorial” organizat de Departamentul de Drept. 

 

Hotărârea nr. 41. Aprobarea acordării  diplomei „Meritul universitar cu medalie 

de aur – Virgil Madgearu”  domnului prof. univ. dr. Florin Georgescu. 

 

Hotărârea nr. 42. Aprobarea comisiilor pentru concursul didactic din semestrul al 

II-lea al anului universitar 2014-2015. 

 

Hotărârea nr. 43. Aprobarea acordării unui an sabatic, în perioada 01 octombrie 

2015 - 30 septembrie 2016, domnului prof. univ. dr. Horaţiu Dragomirescu de la 

Departamentul de Economie şi Politici Economice. 

 

Hotărârea nr. 43. Aprobarea înscrierii pe lista conducătorilor ştiinţifici de 

doctorat din cadrul Şcolii Doctorale de Informatică Economică a domnului prof. 

univ. dr. Paul Pocatilu de la Departamentul de Informatică şi Cibernetică 

Economică. 

  

Preşedintele Senatului Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Prof. univ. dr. Răzvan ZAHARIA 

  




