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Hotărâri ale şedinţei Senatului universitar din 27.04.2016 

 

Hotărârea nr. 61. Validarea alegerilor în Senatul studențesc pentru locurile vacantate. 

Hotărârea nr. 62. Validarea reprezentantului studenților în Biroul Permanent al Senatului. 

Hotărârea nr. 63. Aprobarea cererii domnului prof. univ.dr. Mihai Bădescu, conducător de 

doctorat în domeniul Drept în cadrul Universității Titu Maiorescu, de a desfăşura activitate de 

conducere de doctorat la Academia de Studii Economice din București, Școala Doctorală 

Contabilitate și Drept. 

Hotărârea nr. 64. Aprobarea separării Școlii Doctorale de Contabilitate și Drept în două Școli 

Doctorale: Școala Doctorală Contabilitate și Școala Doctorală Drept. 

Hotărârea nr. 65. Aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare ASE 

(ROF), a Structurii de educație și cercetare și a Structurii serviciilor tehnico – administrative. 

Hotărârea nr. 66. Aprobarea Programului operațional pentru perioada martie - decembrie 2016. 

Hotărârea nr. 67. Aprobarea Metodologiei de alegeri și desemnare a membrilor Consiliului 

pentru studii universitare de doctorat (CSUD). 

Hotărârea nr. 68. Aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului public de 

numire a Directorului Consiliului pentru studii universitare de doctorat (CSUD). 

Hotărârea nr. 69. Aprobarea modificării Regulamentului instituțional de organizare și 

desfășurare a studiilor universitare de doctorat. 

Hotărârea nr. 70. Aprobarea modificării Metodologiei de menţinere a calităţii de titular în 

învăţământ de către cadrele didactice care au împlinit vârsta legală de pensionare. 

Hotărârea nr. 71. Avizarea structurii și componenței Comisiei de Etică și Deontologie 

Profesională. 

Hotărârea nr. 72. Alegerea reprezentanților corpului profesoral în Comisia pentru evaluarea și 

asigurarea calității din ASE. 

Hotărârea nr. 73. Aprobarea mandatării Biroului Electoral ASE și birourilor electorale ale 

secțiilor de votare pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parțiale pentru perioada 2016-

2020. 

Hotărârea nr. 74. Aprobarea calendarului privind desfășurarea alegerilor parțiale pentru ocuparea 

locului vacantat aferent Departamentului Economia Agroalimentară și a Mediului din cadrul 

Senatului universitar. 

Hotărârea nr. 75. Aprobarea procedurii de lucru a Senatului. 

Hotărârea nr. 76. Aprobarea solicitării de susținere de activități în regim de plata cu ora pentru 

domnul conf. univ. dr. Marian Cristescu, cadru didactic titular la Universitatea Lucian Blaga din 

Sibiu. 
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Hotărârea nr. 77. Aprobarea rezultatelor la concursul pentru ocuparea unor posturi de cercetare 

în cadrul a două proiecte de cercetare. 

Hotărârea nr. 78. Aprobarea înființării comisiei speciale a Senatului pentru elaborarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a departamentelor. 

Hotărârea nr. 79. Aprobarea transferului doamnei prof. univ. dr. Elvira Nica, de la Comisia 

Senatului pentru învățământ la Comisia Senatului pentru activitățile studenților. 

Hotărârea nr. 80. Senatul universitar a fost informat de modificarea Metodologiei privind 

alegerea reprezentanților studenților Academiei de Studii Economice din București. 

 

 

Președinte Senat,  

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE     Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU  
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