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Hotărârea nr. 57/17.05.2017
cu privire la aprobarea
organizării unui program postuniversitar în cadrul Facultății de Management
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 117/16.05.2017 cu privire la înaintarea către Senatul
ASE a propunerii de aprobare a organizării unui program postuniversitar în cadrul Facultății de
Management.
În conformitate cu art. 7 din OMECTS nr. 3.163/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă,
a art. 14 (2) din Regulamentul privind organizarea, desfăşurarea şi finalizarea programelor
postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă și a programelor postuniversitare de
perfecționare, precum și a Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016;
Senatul Academiei de Studii Economice din Bucureşti
Hotărăşte
Art. 1. Aprobarea organizării programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
cu denumirea „Management în sport”, de către Facultatea de Management, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Consiliul de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte Senat,
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE

Cancelar Senat,
Prof. univ. dr. Paul POCATILU

Avizat pentru legalitate,
Director Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ
Consilier Juridic Elena GĂMAN

Anexa la HS nr. 57/17.05.2017
AVIZAT M.E.N.,

UNIVERSITATEA: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA: MANAGEMENT
Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: MANAGEMENT ÎN SPORT
Forma de învăţământ: CU FRECVENŢĂ
Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: MANAGEMENT
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: MANAGEMENT
Competenţe:
C3.3 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru eficientizarea sistemului managerial şi a
subsistemelor sale;
C3.4 Evaluarea critic-constructivă a funcţionării a sistemului managerial şi a subsistemelor sale;
C5.4 Utilizarea de criterii şi metode standard de evaluare a procesului decizional în organizaţii;
C6.5 Realizarea de studii/lucrări de fundamentare a procesului managerial, utilizând baze de date,
informaţii şi cunoştinţe;
CT1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de
munca riguroasă, eficientă şi responsabilă
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici
de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
Plan de învăţământ
valabil începând cu anul universitar: 2016-2017
Nr.
crt.

Disciplina

1.

Management si leadership in sport

6

4

-

-

-

Număr
credite
disciplină
1

2.

Organizare și guvernanță sportivă

6

4

-

-

-

1

V

3.

Managementul și eficiența investițiilor în sport

6

4

-

-

-

1

V

4.

Managementul proiectelor în sport

6

3

-

-

-

1

V

39 ore
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-

4 credite

Total ore
Examen de certificare a competenţelor
Rector,
Prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR

Activităţi didactice
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Forma de
evaluare

2 credite

Decan,
Prof. univ. dr. Ion POPA

Director program,
Lect. univ. dr. Sebastian Madalin MUNTEANU
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