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Hotărâri ale Sedintei Senatului din data de 28.06.2017

Hotărârea nr.60. Informarea Senatului universitar privind executia bugetului de venituri si cheltuieli
si situatia patrimonială pe bază de bilant pentru perioada 01.01.2017-31.03.2017.
Hotărârea nr.61. Aprobarea planurilor de învătământ pentru programele de studii universitare de
licentă si masterat, pentru cohorta 2017-2020.
Hotărârea nr.62. Aprobarea Metodologiei privind întocmirea statelor de functii ale personalului
didactic din Academia de Studii Economice din Bucuresti pentru anul universitar 2017-2018.
Hotărârea nr.63. Aprobarea Regulamentului privind organizarea, desfăsurarea si finalizarea
programelor de formare profesională a adultilor.
Hotărârea nr.64. Aprobarea Metodologiei de înscriere la programele de formare profesională a
adultilor.
Hotărârea nr.65. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică în cadrul
programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesională continuă si programelor
postuniversitare de perfectionare.
Hotărârea nr.66. Aprobarea Metodologiei privind înscrierea si admiterea la programele
postuniversitare de formare si dezvoltare profesională continuă, an universitar 2017-2018.
Hotărârea nr.67. Aprobarea modificării Regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul
ID-IFR (învătământ la distantă – învătământ cu frecventă redusă).
Hotărârea nr.68. Aprobarea organizării unor programe postuniversitare în cadrul Facultătii de
Marketing.
Hotărârea nr.69. Aprobarea organizării unui program postuniversitar în cadrul Facultătii de
Administratie si Management Public.
Hotărârea nr.70. Aprobarea organizării unor programe postuniversitare de formare si dezvoltare
profesională continuă în cadrul Facultătii de Relatii Economice Internationale.
Hotărârea nr.71. Aprobarea Raportului de autoevaluare a IOSUD – ASE pentru perioada 2016-2017.
Hotărârea nr.72. Aprobarea Repartizării locurilor bugetare pentru scolile doctorale din cadrul ASE.
Hotărârea nr.73. Aprobarea modificării Hotărârii Senatului nr. 164/28.09.2016.
Hotărârea nr.74. Aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil
Madgearu” domnului prof. univ. dr. Ion Ivan.
Hotărârea nr.75. Aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil
Madgearu” domnului prof. univ. dr. Alexandru Isaic-Maniu.
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Hotărârea nr.76. Aprobarea acordării Diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil
Madgearu” domnului prof. univ. dr. Victor Manole.
Hotărârea nr.77. Aprobarea Metodologiei privind tipurile de taxe percepute în Academia de Studii
Economice din Bucuresti.
Hotărârea nr.78. Aprobarea modificării Regulamentului privind acordarea titlurilor onorifice,
distinctiilor si diplomelor Academiei de Studii Economice din Bucuresti.
Hotărârea nr.79. Aprobarea modificării Metodologiei de mentinere a calitătii de titular în învătământ
de către cadrele didactice care au împlinit vârsta legală de pensionare.
Hotărârea nr.80. Aprobarea Strategiei de internationalizare a Academiei de Studii Economice din
Bucuresti, pentru perioada 2016-2027.
Hotărârea nr.81. Aprobarea Metodologiei privind cazarea cadrelor didactice si angajatilor ASE si a
personalului repartizat de Secretariatul general al MEN, pentru anul universitar 2017 – 2018.
Hotărârea nr.82. Aprobarea cererii absolventului Maxim Andrei privind sustinerea examenului de
licentă la Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava.
Hotărârea nr.83. Aprobarea cererii absolventei Ruinea Daniela privind sustinerea examenului de
licentă la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor.
Hotărârea nr.84. Respingerea cererii absolventei Niculescu Georgiana Alexandra privind sustinerea
examenului de licentă la Universitatea Crestină „Dimitrie Cantemir”.
Hotărârea nr.85. Informarea Senatului privind încetarea de drept a calitătii de senator pentru doi
studenti.
Hotărârea nr.86. Aprobarea scutirii de plata taxei de arhivare pentru absolventii cursului
postuniversitar „Comunicare si management educational în didactica stiintelor economice”.
Hotărârea nr.87. Aprobarea restituirii taxei de scolarizare pentru sem. I, anul universitar 2016/2017,
în mod exceptional, pentru cursantul Ostapiuc Lucian.
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