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Hotărâri ale Ședinței Senatului universitar din 27.07.2016 

 

Hotărârea nr. 131. Aprobarea rezultatelor concursului didactic organizat în semestrul II, an univers itar 

2015-2016. 

Hotărârea nr. 132. Aprobarea cererilor de menținere a calității de titular în anul universitar 2016-

2017, pentru cadrele didactice aflate în prelungire de activitate. 

Hotărârea nr. 133. Aprobarea completării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea 

concursului de admitere la programele de studii universitare de licență, anul universitar 2016-2017 - 

Graficul desfășurării concursului de admitere la programele de studii universitare de licență, forma de 

învățământ cu frecvență, anul universitar 2016-2017, etapa septembrie 2016. 

Hotărârea nr. 134. Aprobarea completării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea 

concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2016-2017 - 

Graficul desfășurării concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, forma 

de învățământ cu frecvență, anul universitar 2016-2017, etapa septembrie 2016. 

Hotărârea nr. 135. Aprobarea modificării planurilor de învățământ aferente anului II, semestrul al II-

lea, studii universitare de licență, anul universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 136. Aprobarea modificării Metodologiei privind elaborarea statelor de funcții pent ru 

anul universitar 2016-2017.  

Hotărârea nr. 137. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile 

universitare de licență, anul universitar 2016-2017. 

Hotărârea nr. 138. Aprobarea cererilor privind desfășurarea activităților didactice la alte universită ț i.  

Hotărârea nr. 139. Aprobarea cererii domnului Egner Cristian, absolvent al Facultății de Finanțe, 

Asigurări, Bănci și Burse de Valori, programul de licență Finanțe și Bănci, promoția 2000-2004, 

privind susținerea examenului de licență la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - Facultatea 

de Economie și Administrarea Afacerilor. 

Hotărârea nr. 140. Aprobarea Metodologiei de organizare a programelor de formare psihopedagogică 

în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, desfășurate de Departamentul pentru 

Pregătirea Personalului Didactic. 

Hotărârea nr. 141. Aprobarea Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii 

Economice din București.  

Hotărârea nr. 142. Aprobarea Raportului de autoevaluare IOSUD – ASE pentru perioada 2011 - 2016. 

Hotărârea nr. 143. Aprobarea dreptului de a conduce doctorate noilor conducători de doctorat. 
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Hotărârea nr. 144. Aprobarea propunerii de completare a Metodologiei privind organizarea și 

desfășurarea admiterii la studiile universitare de doctorat – Graficul desfășurării procesului de selecție 

a candidaților și a concursului de admitere la studiile universitare de doctorat pentru anul univers itar 

2016 – 2017, sesiunea septembrie 2016.  

Hotărârea nr. 145. Aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Structurii 

tehnico-administrative prin înființarea Biroului de Control Financiar Intern.  

Hotărârea nr. 146. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile 

universitare de licență, anul universitar 2015-2016 (privind repetarea anului III suplimentar de trei ori). 

 

 

Președinte Senat,  

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE      Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU  
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