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Hotărâri ale Ședinței Senatului din data de 29.03.2017 

 

 

Hotărârea nr. 23. Aprobarea Raportului anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din 

București privind starea universității. 

Hotărârea nr. 24. Aprobarea Raportului cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli și 

situația patrimonială pe bază de bilanț la finele anului 2016. 

Hotărârea nr. 25. Aprobarea modificării Regulamentului intern al Academiei de Studii Economice 

din București. 

Hotărârea nr. 26. Aprobarea modificării Metodologiei de acordare a salariilor diferențiate 

personalului din Academia de Studii Economice din București. 

Hotărârea nr. 27. Aprobarea inițierii demersurilor în vederea scoaterii din domeniul public al statului 

și trecerea în domeniul privat al statului a clădirii din str. Calea Șerban Vodă nr. 22-24, sector 4, 

București, în vederea demolării. 

Hotărârea nr. 28. Aprobarea Raportului privind activitatea de soluționare a petițiilor pentru semestrul 

II, anul 2016. 

Hotărârea nr. 29. Aprobarea Raportului de autoevaluare a asigurării calității academice din 

Academia de Studii Economice din București - anul universitar 2015-2016. 

Hotărârea nr. 30. Aprobarea Raportului independent al studenților cu privire la asigurarea calității în 

Academia de Studii Economice din București. 

Hotărârea nr. 31. Aprobarea Raportului de activitate anual al Centrului de Consiliere și Orientare în 

Carieră din Academia de Studii Economice din București, aferent anului 2016. 

Hotărârea nr. 32. Aprobarea Planului activităților Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din 

Academia de Studii Economice din București pentru anul 2017. 

Hotărârea nr. 33. Aprobarea organizării următoarelor programe postuniversitare de formare și 

dezvoltare profesională continuă de către Facultatea de Relații Economice Internaționale. 

Hotărârea nr. 34. Aprobarea inițierii procedurii de evaluare externă a calității în vederea acreditării 

unui program de masterat în cadrul facultății de Marketing. 

Hotărârea nr. 35. Aprobarea perioadei de desfășurare a examenului de finalizare a studiilor 

universitare de masterat pentru programul „Finanțe și Bănci – DOFIN”. 

Hotărârea nr. 36. Aprobarea acordului de parteneriat cu Université du Québec à Montréal. 

Hotărârea nr. 37. Aprobarea modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea 

concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2017-2018. 
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Hotărârea nr. 38. Aprobarea acordării titlului onorific de „Doctor Honoris Causa” Doamnei Prof. 

univ. dr. Katherine Schipper de la Fuqua School of Business, Duke University. 

Hotărârea nr. 39. Aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil 

Madgearu” domnului prof. univ. dr. Nicolae Alexandru Pop. 

Hotărârea nr. 40. Aprobarea continuării activității membrilor în cadrul comisiei CNATDCU - Științe 

economice și administrarea afacerilor. 

Hotărârea nr. 41. Aprobarea depunerii candidaturii în Consiliile consultative ale Ministerului 

Cercetării și Inovării. 

Hotărârea nr. 42. Aprobarea Metodologiei privind cazarea studenților în căminele Academiei de 

Studii Economice din București, în anul universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr. 43. Aprobarea constituirii unei comisii speciale a Senatului pentru analiza și elaborarea 

unui chestionar de evaluare a cadrelor didactic de către studenți. 

 

 

 

 

 

Președinte Senat,  

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE      Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU  
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