Academia de Studii Economice din Bucureşti
Consiliul de Administraţie

Hotărârea nr. 301/04.09.2018
cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri finanţate de la bugetul de stat
Având în vedere disponibilizarea unor locuri finanţate de la bugetul de stat, în anul I de studii
al unor programe de licenţă, pentru anul universitar 2018-2019,
Având în vedere că la programele de studii în cadrul cărora s-au disponibilizat aceste locuri nu
există candidați admiși care să îndeplinească condiţiile pentru ocuparea unui loc finanţat de la
buget,
În conformitate cu dispozițiile art. 30 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea
concursului de admitere la programele de studii universitare de licență, anul universitar 20182019,
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 aprobă redistribuirea locurilor de la programele de studii de licenţă, anul I de studii,
finanţate de la bugetul de stat, pentru care nu există candidați admiși care să îndeplinească
condiţiile pentru ocuparea unui loc finanţat de la buget, pentru anul universitar 2018-2019,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2. Direcţia Management Educaţional, Secretariatul General şi secretariatele facultăţilor
nominalizate în anexa vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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Anexa nr. 1 la HCA nr. 301/04.09.2018

Ciclul de
studii
Licenţă
Licenţă

Programul de studii
Informatică economică
(în limba engleză)
Cibernetică economică

Locuri
disponibile
3
6

Licenţă

Limbi moderne aplicate
(engleză; franceză)

1

Masterat

Economie ecologică

1

Programul de studii
Economie agroalimentară şi a
mediului
Informatică economică
Economie şi afaceri
internaţionale (în limba
engleză)
Managementul proiectelor de
dezvoltare rurală şi regională
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Locuri
redistribuite
3
6
1
1

