
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 
SENATUL UNIVERSITAR 

Telefon/Fax 021-319.20.25, 021-319.19.00/int. 283, www.senat.ase.ro, e-mail: senat@ase.ro 

 

 

Hotărârea nr. 51/17.05.2017 

cu privire la aprobarea 

graficului de desfășurare a examenului de finalizare a studiilor universitare de 
masterat pentru programul „MBA Româno-Francez INDE” 

 

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 114/12.05.2017 cu privire la înaintarea către Senatul ASE 
a propunerii de aprobare a graficului de desfășurare a examenului de finalizare a studiilor universitare de 
masterat pentru programul „MBA Româno-Francez INDE”; 

În conformitate cu art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată, 
a art. 39 alin. 37 din Carta ASE, a art. 22 alin 53 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 graficului de desfășurare a examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat 
pentru programul „MBA Româno-Francez INDE” prin derogare de la graficul activităților pentru anul 
universitar 2016 – 2017 la programele de studii universitare de masterat, aprobat prin Hotărârea 
Senatului ASE nr. 154/28.09.2016, 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, 

Director Direcția Juridic și Contencios Administrativ 

 Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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Anexa la HS nr. 51/17.05.2017 
 
 

Graficul de desfășurare a examenului de finalizare a studiilor universitare  
de masterat pentru programul ”MBA Româno – Francez INDE” 

 
 
 

Acțiunea Ziua 

Încărcarea, pe pagina web, a lucrării de disertație, în vederea 
acordării calificativului și a completării declarației de originalitate 
(verificare antiplagiat) 

25.10.2017 – 29.10.2017 

Verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertație și acordarea 
calificativului Admis/Respins, de către conducătorii științifici, 
pentru lucrările de disertație depuse 

30.10.2017 – 01.11.2017 

Afișarea listei cu studenții/absolvenții care au obținut calificativul 
Admis/Respins pentru lucrarea de disertație 

02.11.2017 – 03.11.2017 

Înscrieri pentru susținerea examenului de disertație, la secretariatul 
facultății și depunerea lucrării de disertație, printată din platforma 
web, versiunea validată, la departamentul din care face parte 
conducătorul științific 

06.11.2017 – 10.11.2017 

Susținerea examenului de disertație 20.11.2017 – 22.11.2017 

 
 

 

Președinte Senat,      Rector, 

Prof. univ. dr. Pavel Năstase    Prof. univ. dr. Nicolae Istudor 

 


