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Anexa la HS nr. 108/27.06.2018
RAPORT DE AUTOEVALUARE
al IOSUD – ASE pentru perioada 2017 - 2018

Preambul
Academia de Studii Economice din București (vezi www.ase.ro) este cea mai prestigioasă
instituție de învățământ superior din România în domeniul Economie, Administrarea Afacerilor și
Administrație Publică. Înființată prin Decret regal în 6 aprilie 1913, universitatea noastră a format
numeroase generații de absolvenți ce au devenit personalități marcante în domeniul lor de activitate.
În ASE sunt implementate următoarele principii în atingerea dezvoltării profesionale și a
obiectivelor cercetării științifice: autonomie și libertate universitară, educație centrată pe student,
respect pentru statutul de cadru didactic ca formatori și educatori, responsabilitate publică, asigurarea
calității.
În urma evaluării naționale, ASE a fost inclusă în categoria Universităților de Cercetare
Avansată și Educație. Prestigiul internațional al universității este confirmat de pozițiile de top pe care
le ocupă în clasamente internaționale de renume. Astfel, Academia de Studii Economice se află în
zona locurilor 151-200 în Top Shanghai 2017 în domeniul Științe Economice, iar aceasta este cea mai
bună poziție ocupată de universitățile românești prezente în Shanghai Ranking`s global ranking of
academic subjects 2017, clasamentul cu cea mai mare autoritate din lume. De asemenea Academia
de Studii Economice este universitatea cu cea mai bună reputație în rândul angajatorilor din România,
în raport cu clasamentului QS World University Rankings 2018, deoarece peste 80 % dintre
absolvenţii universității sunt angajați în domeniul studiilor urmate încă din primul an de la terminarea
studiilor.
În Universitate există 22 de centre de cercetare (http://dmci.ase.ro/index.php/cercetarea-laase/centre-de-cercetare) având drept principale obiective: consacrarea ASE ca universitate de educație

și cercetare științifică, creșterea componentei internaționale a cercetării științifice, exploatarea
rezultatelor cercetării științifice prin publicarea în jurnale recunoscute la nivel național și internațional
și asigurarea balanței între cercetare fundamentală și cercetare aplicativă.
Apartenența și afilierea la asociații și rețele internaționale din Europa de Est și din Regiunea
Mării Negre: AUF – Agence Universitaire de la Francophonie, CONFRECO – Conférence des
Recteurs des universités membres de l'AUF en Europe Centrale et Orientale, ERA – European Retail
Academy, EUA - European University Association, EUNIS – European University Information
Systems, HERMES - Higher Education and Research in Management of European Universities,
IAAER - International Association for Accounting Education and Research, RESER – European
Association for Research on Services, Visegrad University Association. Universitatea are 93 de
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acorduri ERASMUS bilaterale cu universități din Austria, Belgia, Franța, Germania, Grecia, Italia,
Letonia, Lituania, Norvegia. (http://international.ase.ro/about-us).

Programele de doctorat
Academia de Studii Economice din București a primit dreptul de a conduce doctorate și,
implicit, de a acorda titlul de doctor în științe economice în anul 1921. Începând cu anul 1995
Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare – CNADCU
(vezi http://www.cnatdcu.ro/) acreditează universitățile pentru a conduce doctorate în anumite ramuri
și specializări de știință.
În anul 1997 ASE a fost acreditată ca Instituție Organizatoare de Doctorat (IOD), prin Ordin
al Ministrului Educației Naționale, pentru 8 programe de doctorat, în domeniile fundamentale Științe
economice și Drept: Cibernetică și statistică economică, Contabilitate, Economie, Finanțe,
Management, Marketing, Relații economice internaționale, Drept.
În anul 2011, ASE este reacreditată ca Instituție Organizatoare de Studii Universitare de
Doctorat - IOSUD pentru 10 programe de doctorat, în domeniile fundamentale Științe economice și
administrarea afacerilor și Științe juridice: Administrarea afacerilor, Cibernetică și statistică,
Contabilitate, Economie, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Informatică economică,
Management, Marketing, Drept.
În prezent, cele 10 programe de doctorat sunt gestionate de 11 școli doctorale organizate la
nivelul facultăților din cadrul universității. Activitatea de doctorat din cadrul școlilor doctorale este
coordonată de către Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat - CSUD (vezi
http://doctorat.ase.ro). Studiile universitare de doctorat se desfășoară la forma de învățământ cu
frecvență și cu frecvență redusă, în limba română sau într-o limbă de circulație internațională
(engleză, germană, franceză).
Școlile doctorale se remarcă printr-o ofertă de teme de cercetare doctorală diversifică și
dinamică, definite pe baza obiectivelor proiectului de cercetare al fiecăruia dintre studenții –
doctoranzi din România, dar și din alte țări (Germania, SUA, Marea Britanie, Irak, Iran, Turcia,
Tunisia, Azerbaidjan, Israel etc.), în conexiune cu cele mai recente abordări în domeniu și cu
exigențele generate de evoluția economiei globale.
Raportul de autoevaluare prezent este structurat pe următoarele secțiuni:
A)

Cadrul legislativ de organizare și funcționare

B)

Capacitatea instituțională de a se derula activitatea de cercetare doctorală

C)

Eficacitatea educațională a Școlilor doctorale

D)

Managementul calității
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A. Cadrul legislativ de organizare și funcționare
Studiile universitare de doctorat se desfășoară în cadrul ASE pe baza Legii Educației Naționale nr.
1/2011, a Legii nr. 49/2013, a Codului Studiilor Universitare de doctorat HG 681/2011, a Ordinului
MTCS nr 3850/2012, a Cartei ASE, a Regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a
studiilor universitare de doctorat, a Regulamentului cercetării științifice din ASE și a Metodologiei
de admitere la studiile universitare de doctorat, împreună cu modificările ulterioare ale acestor
prevederi. În prezent, în cadrul Academiei de Studii Economice din București există 11 școli
doctorale în cele 10 domenii acreditate, după cum urmează:

Școala Doctorală

Director

Administrarea Afacerilor

Prof.univ.dr. Olaru Marieta

Cibernetică și Statistică

Prof.univ.dr. Ruxanda Gheorghe

Contabilitate

Prof.univ.dr. Ionașcu Ion

Economie I

Prof.univ.dr. Huidumac Petrescu Cătălin Emilian

Economie II

Prof.univ.dr. Marcu Nicu

Economie și Afaceri Internaționale

Prof.univ.dr. Cojanu Valentin

Finanțe

Prof.univ.dr. Vintilă Georgeta

Informatică Economică

Prof.univ.dr. Lungu Ion

Management

Prof.univ.dr. Cârstea Gheorghe

Marketing

Prof.univ.dr. Boboc Ștefan

Drept

Prof.univ.dr. Lefter Cornelia

CSUD se întrunește cu regularitate (ședințele au loc de regula săptămânal), dezbate și aprobă
metodologiile, regulamentele și procedurile care guvernează activitatea doctorală în cadrul IOSUDASE și de asemenea aprobă solicitările studenților doctoranzi și ale cadrelor didactice ce privesc
activitatea curentă.
Metodologiile, regulamentele și procedurile care reglementează activitatea doctorală sunt aduse
la cunoștința membrilor comunității prin intermediul site-ului doctorat.ase.ro, secțiunile
http://doctorat.ase.ro/legislatie și http://doctorat.ase.ro/desfasurare-program-doctoral.
B. Capacitatea instituțională de a se derula activitatea de cercetare doctorală
i)

Capacitatea de a susține învățarea

Academia de Studii Economice dispune de o bibliotecă dotată la cele mai noi standarde internaționale.
Bazat pe o infrastructură modernă, „catalogul cărților" este transpus în format electronic, pe interfața
web, fiind accesibil atât din Campusul A.S.E, unde s-a amenajat un spațiu destinat accesării
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catalogului, pentru utilizatorii proprii, dar și din exterior, via Internet. Complexitatea serviciilor
oferite de către Biblioteca Centrală crește, în sensul diversificării acestora și îmbunătățirii
accesibilității spre informație: peste 150 de terminale sunt puse la dispoziția utilizatorilor specifici
pentru accesul la Internet; începe dezvoltarea colecției de material virtual, atât prin achiziția unor
licențe către baze de date cu informație economică (ex: JStore, Science Direct, Emerald, Bloomberg,
SpringerLink, etc), cât și prin crearea unor baze de date proprii (ex: carte veche din patrimoniul
A.S.E.). În ceea ce privește informația economică, se alcătuiește un „catalog de adrese web", conform
cu domeniile și specializările din cadrul Facultăților Academiei, acesta fiind dublat de numeroase
trimiteri către alte Biblioteci, din țară și din străinătate, Universități și Institute economice, referințe
virtuale etc. Atuu-ul forte al Bibliotecii Virtuale îl constituie valorificarea cărții de patrimoniu, cărții
vechi și a cărții rare.
Personalul didactic din cadrul Școlilor doctorale este salarizat în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
Activitatea de secretariat din cadrul CSUD este asigurată în acest moment în cadrul Biroului
CSUD de către 4 persoane cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată (un șef Birou CSUD, 3
secretare cu studii superioare) și un student în regim de voluntariat.
ii)

Capacitatea Școlilor doctorale de a susține cercetarea și învățământul de doctorat

În acest moment în cadrul Academiei de Studii Economice activitatea de îndrumare a studenților
doctoranzi este asigurată de 188 de cadre didactice care sunt conducători de doctorat. Dintre aceștia
132 au dobândit calitatea de conducător de doctorat înainte de anul 2011 iar 18 dintre aceștia au fost
afiliați școlilor doctorale în urma obținerii atestatului de abilitare în anul universitar 2017-2018 . (vezi
Anexele 1 și 2). Din cei 188 conducători de doctorat 27 sunt retrași din activitatea didactică și
coordonează doctoranzii în cotutelă.
Evidența statistică a modului în care s-a desfășurat concursul de admitere pentru studii
universitare de doctorat în ultimii 7 ani de către Academia de Studii Economice se prezintă astfel:
Nr. Locuri scoase la concursul de admitere:
Admitere 2018 – 350 locuri (din care 101 buget și 5 locuri pentru români de pretutindeni);
Admitere 2017 – 266 locuri (din care 110 buget);
Admitere 2016 – 391 locuri (din care 110 buget);
Admitere 2015 – 401 locuri (din care 110 buget);
Admitere 2014 – 352 locuri (din care 110 buget);
Admitere 2013 – 362 locuri (din care 110 buget);
Admitere 2012 – 273 locuri (din care 110 buget);
Admitere 2011 – 185 locuri (din care 129 buget).
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Din situația prezentată se constată o evoluție oscilantă a numărului de locuri scoase la
concursul de admitere la studii universitare de doctorat de către Școlile doctorale din ASE, în timp ce
numărul locurilor finanțate de la buget s-a menținut constant în ultimii ani.
Nr. candidați înscriși la concursul de admitere:
Admitere 2017 – 216 candidați (161 în sesiune iulie, 40 în sesiunea septembrie și 15 în sesiunea
specială noiembrie);
Admitere 2016 – 204 candidați (172 în sesiune iulie și 32 în sesiunea septembrie);
Admitere 2015 – 243 candidați;
Admitere 2014 – 251candidați;
Admitere 2013 – 222 candidați;
Admitere 2012 – 183 candidați;
Admitere 2011 – 360 candidați;
Admitere 2010 – 365 candidați.
După adoptarea Legii Educației Naționale se constată o reducere a numărului candidaților la
studiile universitare de doctorat, în unii ani chiar și cu peste 40% față de nivelele înregistrate în
perioada 2010/2011.

Studenți doctoranzi înmatriculați în anul I conform deciziilor de înmatriculare:
2017 – 2018: 190, din care 110 buget și 3 bursieri MEN;
2016 – 2017: 180, din care 110 buget;
2015 – 2016: 212, din care 110 buget;
2014 – 2015: 206, din care 110 buget;
2013 – 2014: 199, din care 110 buget;
2012 – 2013: 156, din care 110 buget;
2011 – 2012: 203, din care 129 buget.
Numărul de doctoranzi înmatriculați a fost relativ constant în ultimii ani, variind în jurul a 200 de
persoane.
Studenți doctoranzi străini înmatriculați conform deciziilor de înmatriculare:
Anul universitar 2017 – 2018: 6 UE + 20 non UE = 26
Anul universitar 2016 – 2017: 14 UE + 8 non UE = 22;
Anul universitar 2015 – 2016: 23 UE + 22 non UE = 45;
Anul universitar 2014 – 2015: 7 UE+ 6 non UE= 13;
Anul universitar 2013 – 2014: 2 UE + 6 non UE= 8;
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Anul universitar 2012 – 2013: 1 UE + 5 non UE= 6;
Anul universitar 2011 – 2012: 2 non UE.
Doctoranzi în cotutelă:
Promoția 2016 – 1 în stagiu
Promoția 2015 – 1 în stagiu;
Promoția 2014 – 1 în stagiu;
Promoția 2013 – 5 în stagiu;
Promoția 2012 – 1 stagiu + 1 susținută.
În anul universitar 2017-2018 au fost exmatriculați pentru neplata taxei de școlarizare sau a
neîndeplinirii obligațiilor legate de activitatea de cercetare un număr de 55 studenți doctoranzi, din
care 22 studenți doctoranzi în anii 1-3 de studii și 33 în perioadele de prelungire și de grație.
C) Eficacitatea educațională a Școlilor doctorale
Până în anul 2012 în cadrul IOD ASE a existat un program de învățământ bazat pe cursuri (în
anul I) în care se studiau 4 discipline în semestrul I și 40 de discipline (câte 4 în cadrul fiecăreia dintre
cele 10 Școli doctorale din ASE) în semestrul al doilea.
Începând cu anul universitar 2017-2018 în curricula fiecărei Școli doctorale din Academia de
Studii Economice pentru semestrul I au fost introduse 2 cursuri la nivelul tuturor Școlilor și câte 2
cursuri specifice fiecărei Școli doctorale. Cursurile comune au fost: Etica cercetării și redactarea
articolelor științifice și respectiv Aplicarea metodelor cantitative și calitative în cercetarea științifică.
Cursurile specifice fiecărei Școli doctorale sunt descrise în Anexa 3.
În acest moment activitatea de cercetare doctorală se derulează în conformitate cu prevederile
Codului Studiilor Universitare de Doctorat iar planurile de învățământ sunt specifice temelor de
cercetare, personalizate pentru fiecare student doctorand cu cursuri comune la nivelul tuturor Școlilor
doctorale, cursuri specific fiecărui domeniu și cursuri individualizate. Cursurile individualizate pe
care studenții doctoranzi le urmează fac parte din programul Masteratelor Științifice organizate de
către fiecare facultate din cadrul Academiei de Studii Economice.
Activitatea de cercetare derulată de către studenții doctoranzi s-a concretizat în publicarea de
articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters, în reviste cotate în baze de date internaționale, în
participarea la conferințe interne și internaționale sau participarea în cadrul proiectelor de cercetare
derulate în cadrul Academiei de Studii Economice .
În Tabelul 1 este prezentată evoluția numărului de articole publicate de către studenții
doctoranzi în reviste de specialitate sau prezentate la conferințe interne și internaționale.
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Tabelul 1. Activitatea publicistică a studenților doctoranzi din cadrul ASE
Indexare articole

An raportare

Număr de articole

Articole ISI

2014

78

2015

83

2016

85

2017

87

2018

85

2014

607

2015

571

2016

505

2017

461

2018

371

Articole BDI

Număr de
Tip conferință

An raportare

prezentări

Conferințe Naționale

2014

20

2015

35

2016

28

2017

23

2018

3

2014

545

2015

629

2016

562

2017

642

2018

487

Conferințe Internaționale

Se poate constata o stabilizare a numărului de articole ISI publicate de către studenții
doctoranzi, însoțită însă de o scădere a numărului de articole publicate în reviste cotate BDI.
Numărul doctoranzilor care au susținut activități didactice în cadrul Academiei de Studii
Economice a fost același (138) în anii 2014 și 2015, 108 în 2016, 121 în anul universitar 2016-2017,
scăzând ușor la 105 în 2017-2018.
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În ceea ce privește numărul de teze susținute în cadrul Școlilor doctorale (și confirmate prin
OM) se constată o evoluție oscilantă, în raport cu proiectele de tip POSDRU în care Academia de
Studii Economice a făcut parte. Pentru anul universitar 2016-2017 numărul de doctori confirmați de
către Ministrul Educației Naționale este deocamdată redus datorită unor sincope în derularea
activității CNATDCU.
Numărul de teze de doctorat susținute în Academie de Studii Economice în anul universitar
2017 – 2018, până la data întocmirii acestui raport a fost de 27.
Doctori confirmați prin Ordin al Ministrului Educației:
Anul 2017 – 2018: 75 doctori confirmați (53 care au susținut în anul universitar 2016-2017 și 22
care au susținut în anul universitar 2017-2018)
Anul 2016 – 2017: 29 doctori confirmați și alte 39 teze susținute până în prezent;
Anul 2015 – 2016: 38 doctori confirmați;
Anul 2014 – 2015: 164 doctori confirmați;
Anul 2013 – 2014: 100 doctori confirmați;
Anul 2012 – 2013: 256 doctori confirmați;
Anul 2011 – 2012: 395 doctori confirmați;
Anul 2010 – 2011: 256 doctori confirmați.
În anul universitar 2017-2018 au fost finanțate deplasările a 23 de studenți-doctoranzi la
conferințe interne și internaționale.
Fiecare Școală doctorală din cadrul IOSUD-ASE a organizat cu frecvență regulată Seminarii
Științifice în care studenții doctoranzi au prezentat rezultatele cercetărilor întreprinse pe parcursul
anului universitar.
În anul universitar 2017-2018 s-au derulat și alte activități suport pentru activitatea de cercetare a
studenților doctoranzi. Dintre acestea pot fi amintite:
1. Facultatea de Economie Agroalimentară și a mediului – (The Faculty of agri - food and environmental
economics), Center of regional analyzes and policies, INTERNATIONAL CONFERENCE
ECOLOGICAL PERFORMANCE IN A COMPETIT IVE ECONOMY, 8-9 March 2018 10th edition
2. Facultatea de Management - THE INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE – IMC
„MANAGEMENT PERSPECTIVES IN THE DIGITAL ERA”. 1 st – 2 nd November, 2018.
3. Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, din cadrul Academiei de Studii Economice
din București, în colaborare cu SIF Banat-Crișana, EximBank România, Asociația Română de Finanțe
- Bănci, Școala Doctorală Finanțe, Centrul de Cercetări Financiar - Monetare, Conferința
internațională INTERNATIONAL FINANCE AND BANKING CONFERENCE FI BA 2018” (Ediția
a XVI-a), 29-30 Martie 2018.
4. Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată, THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ECONOMICS, BUSINESS AND ECONOMIC THOUGHT (EBET -1ST) Bucharest, 20 – 21 April
2018

8

5. Facultatea
de
Relaţii
Economice
Internaţionale,
Conferința
INTERNATIONAL
INTERDISCIPLINARY DOCTORAL CONFERENCE (IIDC 2017), 29 - 30 septembrie 2017,
organizată de Romanian Association of Young Scholars (RAYS) în parteneriat cu ASE Bucureşti
6. Biblioteca ASE în colaborare cu Enformation (reprezentant Clarivate Analytics în România) a
organizat în data de 23 aprilie 2018 Workshop-ul cu tema PLATFORMELE WEB OF SCIENCE ȘI
INCITES.
D. Managementul calității
i) Misiune, obiective și integritate
Activitatea derulată în cadrul IOSUD-ASE se desfășoară conform unor prevederi clare și
explicite conform legislației și regulamentelor în vigoare.
Astfel, misiunea și obiectivele sunt clar prevăzute în Carta ASE, iar strategia pe termen mediu și
lung este parte componentă a Strategiei Academiei de Studii Economice pentru perioada 2014 - 2020
(vezi Carta ASE).
Obiectivele strategice ale cercetării doctorale sunt îndreptate în următoarele direcții:
•

dezvoltarea școlilor doctorale în jurul unor poli de cercetare interdisciplinară de excelență;

•

creșterea vizibilității internaționale a școlilor doctorale din ASE;

•

crearea unui cadru favorabil atragerii de noi surse de finanțare a activităților desfășurate de școlile
doctorale din universitate.
Derularea activității de cercetare științifică este supusă verificării și controlului Comisiei de
Etică din cadrul Academiei de Studii Economice. În ultimul an nu a fost nici o sesizare de încălcarea
a eticii în activitatea de cercetare în cadrul CSUD.
Susținerea tezelor de doctorat este efectuată numai după verificarea respectării condițiilor ce
privesc etica cercetării științifice fiind analizat conținutul tezelor prin intermediul programelor
antiplagiat. După introducerea sistemului de verificare antiplagiat în cadrul IOSUD-ASE nu a fost
înregistrată nici o situație de teză în care să fie încălcate regulile de cercetare științifică sau de citare
a rezultatelor cercetărilor.
ii) Conducere și administrație
În cadrul celor 11 Școli Doctorale din Academie de Studii Economice activitatea de
management este derulată în conformitate cu legislația națională și regulamentele și metodologiile
interne.
În fiecare an universitar a fost reevaluat și aprobat Regulamentul instituțional de organizare
și desfășurare a studiilor universitare de doctorat, contractul de studii semnat între studenții doctoranzi
și IOSUD-ASE precum și criteriile minimale de susținere a tezelor de doctorat. Pe site-ul
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www.doctorat.ase.ro sunt publicate regulamentele care guvernează derularea activității în cadrul
Școlilor Doctorale iar membrii comunității academice sunt înștiințați în mod prompt și constant
despre modificările legislative sau ale regulamentelor interne.
Alegerea conducerii Școlilor Doctorale (directorii și membrii consiliilor Școlilor doctorale)
din cadrul ASE a fost efectuată în anul 2013 conform legislației în vigoare iar mandatul echipelor
manageriale este de cinci ani expirând în anul 2018, în luna iunie a anului 2018 urmând a avea loc
alegeri pentru desemnarea directorilor Școlilor doctorale și a membrilor Consiliilor Școlilor
doctorale.
iii) Strategii și proceduri pentru asigurarea calității
În cadrul Academiei de Studii Economice din București activitatea de asigurare a calității se
desfășoară conform legislației în vigoare și este efectuată de către Biroul Managementul Calității și
Control Managerial Intern, care este un compartiment de specialitate cu rol de execuție. Acesta
coordonează și asigura suportul logistic necesar pentru activitatea de evaluare instituțională periodică
în vederea asigurării calității procesului educațional și de cercetare științifica. Acesta elaborează
anual Raportul de autoevaluare a asigurării calității academice din Academia de Studii Economice
din București si documentele specifice asigurării calității. De asemenea, Biroul Managementul
Calității și Control Managerial Intern asigură suportul logistic pentru evaluarea stadiului
implementării și funcționării sistemului de control intern managerial în cadrul ASE și elaborează
documentele prevăzute în OSGG nr. 200/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Director CSUD,
Prof. univ. dr. Mihai Daniel ROMAN
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