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Hotărâri ale Sedintei Senatului din data de 26.07.2017 

 

Hotărârea nr.92. Aprobarea rezultatelor concursurilor didactice, semestrul al II-lea, an universitar 

2016-2017. 

Hotărârea nr.93. Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile 

universitare de licentă,. 

Hotărârea nr.94. A Aprobarea modificării Regulamentului privind activitatea didactică pentru 

studiile universitare de masterat. 

Hotărârea nr.95. Aprobarea modificării Regulamentului privind admiterea si activitatea didactică în 

anul pregătitor pentru învătarea limbii române. 

Hotărârea nr.96. Aprobarea Graficului activitătilor pentru anul universitar 2017-2018 la programele 

de studii universitare de licentă, organizate la formele de învătământ cu frecventă si cu frecventă 

redusă. 

Hotărârea nr.97. Aprobarea Graficului activitătilor pentru anul universitar 2017-2018 la programele 

de studii universitare de masterat. 

Hotărârea nr.98. Aprobarea Graficului activitătilor pentru anul universitar 2017-2018 la programele 

de studii universitare de licentă, organizate la forma de învătământ la distantă. 

Hotărârea nr.99. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Departamentului pentru 

Pregătirea Personalului Didactic. 

Hotărârea nr.100. Aprobarea Regulamentului pentru activitatea didactică la programele de formare 

psihopedagogică. 

Hotărârea nr.101. Aprobarea planurilor de învătământ al programelor de formare psihopedagogică. 

Hotărârea nr.102. Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfăsurarea concursului de 

admitere la programele de formare psihopedagogică, an universitar 2017-2018. 

Hotărârea nr.103. Aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenelor de absolvire a 

programelor de formare psihopedagogică nivel I si nivel II (cu frecventă si postuniversitar) la 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

Hotărârea nr.104. Aprobarea initierii procedurii de evaluare externă a calitătii în vederea acreditării 

programului de studii universitare de licentă „Resurse Umane”, organizat de către Facultatea de 

Administratie si Management Public. 

Hotărârea nr.105. Aprobarea initierii procedurii de evaluare externă în vederea acreditării 

programului de studii universitare de licentă „Limbi Moderne Aplicate (engleză – franceză)”, 

organizat de către Facultatea de Relatii Economice Internationale. 

Hotărârea nr.106. Aprobarea modificării planului de învătământ pentru programul de studii 

universitare de masterat „Diplomatie în economia internatională”, promotia 2017-2019, organizat de 

Facultatea de Relatii Economice Internationale. 
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Hotărârea nr.107. Aprobarea Graficului activitătilor pentru anul universitar 2017-2018 la programele 

de studii universitare de doctorat, organizate la formele de învătământ cu frecventă si cu frecventă 

redusă. 

Hotărârea nr.108. Aprobarea numărului de locuri si a temelor de cercetare scoase la concurs în 

sesiunea de admitere la studii universitare de doctorat - septembrie 2017. 

Hotărârea nr.109. Aprobarea cererilor de mentinere a calitătii de titular în învătământ, în anul 

universitar 2017-2018, ale cadrelor didactice aflate în prelungire de activitate. 

Hotărârea nr.110. Aprobarea modificării Metodologiei de acordare a salariilor diferentiate 

personalului din Academia de Studii Economice din Bucuresti. 

Hotărârea nr.111. Aprobarea modificării Metodologiei pentru evaluarea periodică a calitătii 

personalului didactic si de cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti. 

Hotărârea nr.112. Aprobarea modificării Metodologiei privind acordarea burselor si a altor forme de 

sprijin social pentru studentii de la învătământul cu frecventă în anul universitar 2016 - 2017. 

Hotărârea nr.113. Aprobarea înfiintării Clubului Sportiv Universitar „ASE” Bucuresti. 

Hotărârea nr.114. Informarea Senatului privind încetarea de drept a calitătii de senator pentru trei 

studenti. 

 

 

Presedinte Senat,  

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE     Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU  
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