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Hotărârea nr. 138/30.07.2021
cu privire la aprobarea
completării listei temelor proiectelor de cercetare științifică postdoctorală propuse de
Școlile doctorale din Academia de Studii Economice din București pentru concursul
de admitere la studiile postdoctorale, sesiunea 2021-2022
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 284/09.07.2021 cu privire la înaintarea către Senatul
ASE a propunerii de aprobare a completării listei temelor proiectelor postdoctorale de cercetare științifică,
propuse de școlile doctorale, pentru sesiunea de admitere 2021-2022;
În conformitate cu prevederile art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată
și completată, ale art. 38 pct. 36 din Carta ASE, ale art. 3 pct. 36 din Regulamentul de organizare și
funcționare a Senatului ASE, precum și ale Hotărârii Senatului nr. 8/22.01.2020;
Senatul Academiei de Studii Economice din București
Hotărăște
Art. 1. Aprobarea completării listei temelor proiectelor de cercetare științifică postdoctorală propuse de
Școlile doctorale din Academia de Studii Economice din București pentru concursul de admitere la
studiile postdoctorale, sesiunea 2021-2022, după cum urmează:
Școala doctorală CONTABILITATE
Nr.
Crt.
1.

Nume si prenume conducător de
postdoctorat/mentor

Titlul temei de cercetare scoase la concurs

Relația dintre ESG, finanțarea durabilă și
Prof. univ. dr. Ionescu-Feleagă Liliana performanța financiară - bariere, provocări,
implicații și raportare

Școala doctorală ECONOMIE I
Nr.
Crt.
1.
2.
3.

Nume si prenume conducător de
doctorat/mentor
Prof. univ. dr. ACELEANU Mirela
Ionela
Prof.univ.dr. ȘERBAN Andreea
Claudia

Titlul temei de cercetare scoase la concurs

Digitalizarea: oportunități și provocări pentru
piața muncii
Implicații economico-sociale ale îmbătrânirii
populației
Economia colaborativă și platformele digitale
Prof. univ. dr. Suciu Marta-Christina colaborative/Collaborative economics & digital
collaborative platforms

Școala doctorală MARKETING
Nr.
Crt.
1.

Nume si prenume conducător de
postdoctorat/mentor
Prof. univ. dr. STANCU Alin

Titlul temei de cercetare scoase la concurs
Strategii și programe de responsabilitate socială
în contextul unui marketing sustenabil

Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Dumitru MIRON

Cancelar Senat,
Prof. univ. dr. Paul POCATILU

Avizat pentru legalitate,
Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ
Consilier Juridic Elena GĂMAN

