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1. În perioada 8 – 25 septembrie a avut loc sesiunea septembrie 2014 a concursului de
admitere la programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat, în
urma căreia au fost admiși următorii candidați: 336 – licență, 180 – masterat și 33
doctorat. Senatul Universitar al ASE a validat aceste rezultate în ședința sa din 24
septembrie.
2. Biroul Consiliului de Administraţie a avut discuții la nivelul conducerilor facultăților
și ale departamentelor privind întocmirea statelor de funcții pentru anul universitar
2014-2015, în conformitate cu Metodologia aferenta, aprobată prin Hotărârea nr.
80/02.07.2014 a Senatului Universitar. Conform

Legii nr. 1/2011 a Educației

Naționale, articolul 287, anul acesta, a fost introdus principiul compensării
activității de cercetare cu activitatea didactică suplimentară ( 4 ore
convenționale).
3. CA a discutat, elaborat și înaintat către Senatul Universitar al ASE propunerea de
aprobare a Metodologiei de organizare și desfăşurare a concursului public de
ocupare a postului de Director CSUD, post care este vacant.
4. În perioada 22-26 septembrie, cu implicarea Facultăţii de Marketing, ASE a fost gazda
conferinţelor practice pentru tineri „BookLand Evolution”. Peste 1000 de liceeni
bucureșteni din clasele IX - XII au participat la întâlnirile organizate, bun prilej pentru
Serviciul Marketing și Comunicare de a se întâlni cu ei și a înmâna materiale
promoționale despre ASE.
5. Deschiderea noului an universitar 2014-2015 a presupus pregătirea corespunzătoare
a tuturor spațiilor de învățământ și din cămine, activitate desfășurată pe întreaga

perioadă a vacanței de vară, și organizarea debutului în cele mai bune condiții a
procesului de învățământ în anul universitar 2014 – 2015.
6. În data de 29 septembrie CA a inițiat o întâlnire de lucru în vederea îmbunătățirii
modului de organizare și funcționare a universității, în mod deosebit a
managementului academic și a proceselor educaționale. Principalele teme, supuse
dezbaterii, au fost:
a. Poziționare și relaționare centre de cercetare: subordonare, organizare,
funcționare;
b. Relaționare facultate - școala doctorală;
c. Finalizarea studiilor universitare de licență și masterat;
d. Admiterea la licență și masterat;
e. Raportarea cercetării științifice;
f. Utilizarea platformei blended learning;
g. Formarea continuă;
h. Organizarea și funcționarea Școlii postdoctorale;
i. Colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar în cadrul ASE.
Câteva dintre concluziile întâlnirii care vor fi transpuse în HCA și apoi supuse spre dezbaterea
și aprobarea Senatului ASE au fost:


În privința centrelor de cercetare, în urma discuțiilor a reieșit că acestea trebuie să
facă parte din structura departamentelor, însă relația dintre directorul de centru și cel
de departament este una de cooperare, nu de subordonare. S-a propus ca toate centrele
de cercetare care se află în subordinea unor școli doctorale să fie incluse în
departamentele aferente.



În privința celor 11 școli doctorale, existente în ASE, s-a propus ca acestea să se
subordoneze direct CSUD. Această subordonare va fi stipulată în noul ROF al CSUD,
care va fi elaborat și supus dezbaterii până la data de 15 octombrie. Astfel, școala
doctorală nu se mai subordonează facultății, ci se află într-o relație de colaborare cu
aceasta. Directorul școlii doctorale cooperează cu decanul, nu se subordonează
acestuia.



În legătură cu finalizarea studiilor de licență și masterat, concluzia dezbaterilor a
fost propunerea unificării metodologiei și a procedurii de finalizare a studiilor și
supunerea spre dezbaterea lor în Consiliul de Administrație.
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În urma desfășurării examenului de admitere 2014 la licență și masterat a reieșit
necesitatea optimizării metodologiei și procedurilor de admitere, pentru a evita
disconfortul creat candidaților și universității. Metodologia de admitere 2015 trebuie
propusă spre dezbatere și înaintată spre aprobare Senatului Universitar al ASE în
termen scurt, având în vedere necesitatea informării cât mai rapide a candidaților
privitor la modalitatea în care vor putea deveni studenți la ASE în anul 2015.



Platforma de blended learning a ASE – www.online.ase.ro – este un instrument
modern și prietenos, care trebuie folosit de cadrele didactice și de către studenți atât
pentru optimizarea comunicării dintre aceștia, cât și a procesului didactic. CA va
stimula și premia cadrele didactice care vor utiliza cel mai intens această platformă, pe
care se pot publica: suportul de curs, fișa disciplinei, calendarul activităților, desfășura
consultații online, comunicare și proiecte pe grupe, cu alte cuvinte – ea facilitează
realizarea învățământului centrat pe student.



Cercetarea postdoctorală se realizează prin școlile doctorale existente (nu se crează
școli postdoctorale.



S-a anunțat

lansarea

noii

platformei

de

raportare

a

cercetării

științifice

www.cercetare.ase.ro, care este cu mult simplificată comparativ cu precedenta
(platforma din SIMUR). Invităm toate cadrele didactice, ca pâna la data de 15
noiembrie 2014, sa-și introducă producția științifica pe aceasta platformă; datele
introduse în vechea platformă se regăsesc in noua platforma (nu s-a pierdut nimic).


Se află în curs de finalizare pentru profesori un punct unic de intrare în sistemele
informatice din ASE (www.profesor.ase.ro), la care în momentul de față accesul se
face prin username și password actuale, iar ulterior, din motive de securitate, va fi
dublat de cardurile “one time password”, care au fost distribuite tuturor cadrelor
didactice.



Dezbaterile privind formarea continuă au evidențiat multitudinea de tipuri de oferte:
cursuri postuniversitare, cursuri certificate, cursuri în cadrul unor proiecte POSDRU.
Această diversitate impune o extindere a activității Biroului Programe de Studii din
ASE și revizuirea Metodologiei, cu accent mai mare pe noile categorii de cursuri.



În privința înființării Colegiilor de învăţământ terţiar nonuniversitar în cadrul
ASE, s-a discutat propunerea înființării unui Colegiu de învățământ terțiar
nonuniversitar în spațiul pe care ASE îl are în construcție la Predeal. Este vorba despre
un posibil Centru național de servicii turistice, organizat împreună cu Școala de turism
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din Lausanne. În plus, această clădire poate fi folosită și pentru cursuri de formare
continuă.
Cele mai importante Hotărâri ale CA, adoptate în şedinţa din 23 septembrie 2014 au
fost:
HCA nr. 140/23.09.2014 cu privire la înaintarea cãtre Senatul ASE

a propunerii de

aprobare a rezultatelor concursului didactic organizat în semestrul al II-lea, anul universitar
2013/2014.
HCA nr. 141/23.09.2014 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a statelor de funcții din cadrul Academiei de Studii Economice din București pentru
anul universitar 2014/2015.
HCA nr. 147/23.09.2014 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a numărului de locuri alocate pentru voluntariat.
HCA nr. 148/23.09.2014

cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru

personalul didactic auxiliar şi nedidactic.
HCA nr. 151/23.09.2014 cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de
aprobare a unor noi cursuri postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă.

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