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Hotărârea nr. 95/29.06.2016
cu privire la aprobarea
dimensionării formațiunilor de studiu
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 89/25.05.2016 cu privire la înaintarea către Senatul ASE
a propunerii de aprobare a numărului de studenți pentru formațiile de studii;
În conformitate cu art. 292 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată, a art. 39
alin. 30 din Carta ASE, a art.22 alin. 41 din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ASE,
precum și a Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016;
Senatul Academiei de Studii Economice din București
Hotărăște
Art. 1. Aprobarea dimensionării formațiunilor de studiu, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE

Cancelar Senat,
Prof. univ. dr. Paul POCATILU

Avizat pentru legalitate,
Șef Serviciu Juridic și Contencios Administrativ
Gabriel Cristian RĂDUINEA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND DIMENSIONAREA FORMAȚIILOR DE STUDII
ÎNCEPÂND CU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

În vederea asigurării calității procesului didactic, în conformitate cu Standardele ARACIS specifice - Științe
economice din 26.11.2015, asigurării principiului centrării pe student pentru creșterea gradului de satisfacție
al acestora și realizării unui învățământ activ, în urma consultării cu reprezentantul studenților în C.A., vă
propunem modificarea Hotărârii nr. 26/31.01.2014 a C.A cu privire la redimensionarea formațiilor de studii,
începând cu anul universitar 2013-2014 cu următorul text:

Art. 1. Începând cu anul universitar 2016-2017 seriile de studii pentru programele de licență se vor
dimensiona conform reglementărilor ARACIS; grupele de seminar și de laborator, la programe de
licență și de masterat, între 25-30 de studenți. Pentru programele de licență la formele de învățământ
ID-IFR, numărul studenților din serie va fi egal cu cel al studenților din grupă, respectiv 25-30.
Art. 2. Decanatele facultăților, departamentele facultăților, Direcția Management Educațional, Direcția
Resurse Umane și Biroul Managementul Calității și Control Managerial Intern vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Rector,
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor

