
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. 176/22.11.2017 

cu privire la aprobarea 

organizării unor programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională 
continuă în cadrul Facultății de Management 

 
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 314/25.10.2017 cu privire la înaintarea către 
Senatul ASE a propunerii de aprobare a organizării unor programe postuniversitare 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 renunțării la organizarea programului postuniversitar de formare și dezvoltare 
profesională continuă ”Managementul învățământului superior” de către Facultatea de 
Business și Turism (fosta Facultate de Comerț).  

Art. 2. Aprobarea organizării următoarelor programe postuniversitare de formare și dezvoltare 
profesională continuă de către Facultatea de Management: 

a) Management universitar; 

b) Management preuniversitar. 

Art. 3. 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 
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Anexa la HS nr. 176/22.11.2017 
 

AVIZAT M.E.N., 
 

 
 
 
UNIVERSITATEA: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 
FACULTATEA: MANAGEMENT 
 
Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: MANAGEMENT 
UNIVERSITAR 
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  
Cod RNCIS: L40706007010 
 
Competenţe:  
C2.3. Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale de elaborare, implementare, 
monitorizare şi revizuire a strategiilor şi politicilor organizaţiei 
C3.3 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru eficientizarea sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale; 
C4.2 Interpretarea fenomenelor, situaţiilor şi proceselor organizaţionale din perspectiva funcţiilor 
manageriale; 
CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale  
 
 
 

Plan de învăţământ 
valabil începând cu anul universitar: 2017-2018 

 
Nr. 
crt. 

Disciplina Activităţi didactice Număr 
credite 

disciplină 

Forma de 
evaluare C S L P AP 

1. Management și leadership universitar  6 4 - - - 1 V 

2. Organizare și guvernanță universitară 6 4 - - - 1 V 

3. Managementul schimbării în organizațiile publice 6 4 - - - 1 V 

4. Politici educaționale 6 3 - - - 1 V 

Total ore 39 ore - - - 4 credite  
Examen de certificare a competenţelor - 2 credite E 

 
    
        
Rector,          
Prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR 

Decan, 
Director de program, 

Prof. univ. dr. Ion POPA 
 



 
 
 
  

AVIZAT M.E.N., 
 

 
 
 
UNIVERSITATEA: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 
FACULTATEA: MANAGEMENT 
 
Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: MANAGEMENT 
PREUNIVERSITAR 
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  
Cod RNCIS: L40706007010 
 
Competenţe:  
C2.3. Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale de elaborare, implementare, 
monitorizare şi revizuire a strategiilor şi politicilor organizaţiei; 
C3.4 Evaluarea critic-constructivă a funcţionării sistemului managerial şi a subsistemelor sale; 
C4.2 Interpretarea fenomenelor, situaţiilor şi proceselor organizaţionale din perspectiva funcţiilor 
manageriale; 
CT1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale  
 
 
 

Plan de învăţământ 
valabil începând cu anul universitar 2017-2018 

 
Nr. 
crt. 

Disciplina Activităţi didactice Număr 
credite 

disciplină 

Forma de 
evaluare C S L P AP 

1. Management și leadership preuniversitar  6 4 - - - 1 V 

2. Organizare și guvernanță preuniversitară 6 4 - - - 1 V 

3. Managementul schimbării în organizațiile publice 6 4 - - - 1 V 

4. Politici educaționale 6 3 - - - 1 V 

Total ore 39 ore - - - 4 credite  
Examen de certificare a competenţelor - 2 credite E 

 
    
 
        
Rector,          
Prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR 

Decan, 
Director de program, 

Prof. univ. dr. Ion POPA 
 


