Academia de Studii Economice din Bucureşti
Consiliul de Administraţie

Hotărârea nr. 180/20.07.2016
cu privire la înaintarea către Senatul ASE
a propunerii de completare a Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea
admiterii la studiile universitare de doctorat
Având în vedere propunerea de desfăşurare a unei noi etape de admitere la programele de
studii universitare de doctorat, în luna septembrie 2016, pentru locurile rămase disponibile din
etapa iulie 2016,
Având în vedere Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la

studiile

universitare de doctorat,
În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată
precum şi art. 42 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti,
Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti

Hotărăşte
Art. 1. Se înaintează către Senatul ASE propunerea de completare a Metodologiei privind
organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile universitare de doctorat, prin introducerea
unei noi anexe, Anexa 1.A,

reprezentând graficul desfăşurării procesului de selecţie a

candidaţilor şi a concursului de admitere la studiile universitare de doctorat pentru anul
universitar 2016 – 2017, sesiunea septembrie 2016. Anexa 1.A face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Secretariatul Consiliului de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR
Director CSUD,
Prof. univ. dr. Mihai ROMAN
Avizat pentru legalitate,
Şef Serviciu Juridic şi Contencios Administrativ
Consilier Juridic Gabriel Cristian RĂDUINEA
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Academia de Studii Economice din Bucureşti
Consiliul de Administraţie

Anexa 1.A la HCA 180/20.07.2016
Graficul desfăşurării procesului de selecţie a candidaţilor şi a concursului de admitere la
studiile universitare de doctorat pentru anul universitar 2016 – 2017
Sesiunea SEPTEMBRIE 2016
Perioada
13 – 14 septembrie 2016

Activităţi
Înscrieri între orele 900-1300 şi 15 00-18 00 – depunerea si
verificarea dosarelor

15 septembrie 2016

Afişarea repartizării candidaţilor pe săli, pentru susţinerea
examenului de competenţă lingvistică

16 septembrie 2016

Susţinerea examenului de competenţă lingvistică şi afişarea
rezultatelor

19 septembrie 2016

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

20 septembrie 2016

Susţinerea examenului de specialitate

21 septembrie 2016

Afişarea rezultatelor examenului de specialitate

22, 23 si 26 septembrie

Confirmarea

2016

programului de studii doctorale prin plata taxelor aferente şi

participarii

studentilor

admişi

semnarea contractului de şcolarizare
3 octombrie 2016

Înmatricularea candidaţilor admişi
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