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1. În data de

2 octombrie a avut loc Ședinţa extraordinară a CA. Principalele

probleme, supuse atenţiei membrilor CA, au fost: actualizarea devizului general
privind investiția "Spații de educație și cercetare – Academia de Studii Economice din
București, Piața Romană nr. 7"; aprobarea numărului de locuri alocate studenților
pentru voluntariat; aprobarea distribuirii unui loc disponibilizat, finanţat de la bugetul
de stat, aferent anul I 2015-2016, de la programul de studii universitare de masterat
Managementul Serviciilor de Sănătate la programul de studii universitare de masterat
Managementul Resurselor Umane din cadrul aceleiași facultăți; aprobarea distribuirii
unui loc disponibilizat, finanţat de la bugetul de stat, aferent anul I 2015-2016, de la
programul de studii universitare de masterat Contabilitate, audit și informatică de
gestiune (în limba engleză) la programul de studii universitare de masterat Audit
financiar și consiliere din cadrul aceleiași facultăți.

2.

La începutul lunii octombrie au fost finalizate lucrările de renovare a spațiilor de
învățământ (parter, etajele 1 și 2) din Clădirea Virgil Madgearu, astfel că studenții
și cadrele didactice beneficiază de condiții mai bune de desfășurare a procesului
didactic.

3. În data de 6 octombrie a avut loc

Ședinţa extraordinară a CA. Principalele

probleme, supuse atenţiei membrilor CA, au fost: aprobarea scoaterii la concurs a
posturilor didactice pentru funcția de asistent pe perioadă determinată, pentru
semestrul al II-lea anul universitar 2015-2016; avizarea propunerii de modificare a
Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul ASE;
avizarea Cuantumului burselor acordate de ASE pentru semestrul I al anului
universitar 2015-2016; avizarea cererilor cadrelor didactice asociate pentru anul
universitar 2015/2016, alte probleme ale activității curente a CA.

4. În perioada 12-14 octombrie, la invitația Vicepreședintelui Parlamentului European,
doamna Adina Ioana Vălean, o delegație a ASE a participat la Conferința de
informare privind activitatea și rolul Parlamentului European și la Conferința
anuală GASWEEK.
5. În data de 13 octombrie a avut loc prezentarea Programului de burse Fulbright
pentru aplicanţii români.
6. În perioada 26-30 octombrie au avut loc Ședințele de alegeri la nivelul
departamentelor ASE. Ii felicităm pe noii aleși în funcțiile de directori de
departamente și în consiliile acestora!
7. În data de 26 octombrie Muzeul ASE a organizat evenimentul de lansare a cărţii
"Monografia judeţului Ilfov", autor Marin C. Firu, publicată la Editura ASE.
8. În data de 28 octombrie a avut loc Ședinţa ordinară a CA, aferentă lunii octombrie.
Principalele probleme, supuse atenţiei membrilor CA, au fost: modificarea
metodologiei de desfăşurare a alegerilor universitare 2015-2016; aprobarea
Calendarului studentului pentru anul universitar 2015-2016; revizuirea Codului de
Asigurare a Calităţii; discutarea procedurii de acordare a gradaţiilor de merit pentru
cadrele didactice din ASE; discutarea procedurii de acordare a gradaţiilor de merit
pentru personalul didactic auxiliar din ASE; avizarea cadrelor didactice asociate; alte
probleme curente ale activității CA.
9. În data de 30 octombrie a avut loc Adunarea Generală Festivă “10 ani de la
constituirea AFER”. Evenimentul a fost onorat de prezența personalităților marcante
ale învățamântului economic superior din România și constituie o dovadă de “consens
prin consultare și colaborare colegială, ca răspuns la provocările reformei universitare
în spirit european.”
10. În data de 30 octombrie a avut loc o dezbatere deschisă cu privire la Parteneriatul
Transatlantic pentru Comerţ şi Investiţii şi impactul său asupra relaţiilor
economice transatlantice şi guvernanţei economice naţionale. Evenimentul a fost
susţinut de Centrul de Cercetări în Relaţii Economice Internaţionale din cadrul
Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale.
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11. Începând cu luna octombrie, studenţii ASE pot aplica (până pe 1 decembrie) pentru
burse de studiu cu durata de un an la universităţi din Bavaria, oferite de Landul
Bavaria prin intermediul BAYHOST - Centrul Academic Bavarez pentru Europa
Centrală, de Est şi de Sud-Est. Stagiile se vor efectua în anul universitar 2016-2017.
12. În perioada 01-30 octombrie Galeria de artă contemporană SIGNUM, deschisă sub
egida ASE, a organizat Expoziţia de pictură "Desmărginire" a artistului Matei
Enric.
13. În perioada octombrie-noiembrie în cadrul Galeriei de artă Cecilia Cuţescu-Stork
poate fi vizitată Expoziţia de pictură şi sculptură "Curcubeie" a unui grup de artişti
din Transilvania. Expoziţia este organizată în colaborare cu Uniunea Artiştilor Plastici
din România, filialele din Târgu Mureş şi Bistriţa.

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE
Preşedintele Consiliului de Administraţie al ASE
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