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Semnarea unui acord de parteneriat ASE – Academia Europeană de Management și
Economie de Afaceri (AEDEM)
Pe data de 2 mai a.c., membri ai Consiliului de Administrație al ASE au avut o întâlnire cu o
delegație a Academiei Europene de Management și Economie de Afaceri (AEDEM) în cadrul
căreia a fost semnat Acordul de parteneriat pentru organizarea Congresului internațional
al AEDEM, The European Academy of Management and Business Economics, care se va
desfășura în Academia de Studii Economice din București, în perioada 03 – 04 sept., a.c.

Prezentarea programului de internship al Guvernului
În data de 3 mai a.c., în Aula Magna a avut loc un eveniment susținut de reprezentanții
Programului de Internship al Guvernului României. Echipa de organizare a Programului,
coordonată de secretarul de stat Oana Pintilei, s-a întâlnit cu studenții ASE, a discutat cu
aceștia despre beneficiile unui astfel de program și i-a încurajat să aplice pentru unul din cele
200 de locuri disponibile în Guvern, ministere, instituții și autorități publice. Programul se va
desfășura în perioada 16 iulie - 14 septembrie 2018, stagiul de practică fiind un bun prilej
pentru studenți și tineri absolvenți să cunoască modul de lucru al administrației publice
CA ‒ Buletin Informativ nr. 5/ mai 2018

1

centrale și să pună în aplicare cunoștințele dobândite în anii de studii. Internii vor primi, pe
durata stagiului de practică, o bursă lunară de 1.000 de lei, iar la finalul perioadei de
internship, un certificat din partea Guvernului României şi, la cerere, o scrisoare de
recomandare din partea tutorilor.

ASE Student Run
Pe data de 5 mai a.c., Facultatea de Marketing, împreună cu Departamentul de Educație fizică
și sport au organizat, în parteneriat cu Asociația Municipală de Atletism București,
evenimentul ASE Student Run, aflat deja la cea de-a treia ediție. Crosul este dedicat
studenților și elevilor de liceu, oamenilor din lumea sportului, oricui dorește să facă mișcare.
Evenimentul s-a bucurat de un real succes, dovadă fiind numărul mare de participanți, 770
alergători, peste jumătate dintre aceștia fiind elevi și studenți din București, care au luat startul
în Parcul "Alexandru Ioan Cuza" din București.

Concluziile studiului

„Evaluarea impactului e-commerce asupra consumatorului,

economiei și societății”
Pe 7 mai a.c., a avut loc în Aula Magna prezentarea concluziilor primului studiu făcut în
România pe tema „Evaluarea impactului e-commerce asupra consumatorului, economiei
și societății”. Evenimentul a fost deschis de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, iar
concluziile studiului au fost prezentate de prof. univ. dr. Eduard Dinu, consultant în analiză și
strategie economico-financiară. Invitatul acestei întâlniri a fost Florinel Chiș, director
executiv al Asociației Române a Magazinelor Online. Noul studiu a cercetat, printre altele,
care este evoluția e-commerce în lume, cum se situează România, precum și impactul pe care
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îl generează la nivelul consumatorului, al altor industrii, la scară macroeconomică și respectiv,
în plan social.

Decanul Facultății de Economie Teoretică și Aplicată – Visiting professor la
St. Petersburg State University of Economics
În luna mai a.c., conf. univ. dr. Grigore Ioan Piroșcă, decanul Facultății de Economie
Teoretică și Aplicată, a susținut prelegeri ca Visiting professor la St. Petersburg State
University of Economics (UNECON), Federația Rusă, în cadrul Acordului Erasmus +
încheiat între ASE și UNECON.

Conferința Regională Sud-Est în ASE
În ziua de 8 mai a.c., Aula Magna a găzduit Conferința Regională Sud-Est din cadrul celei
de-a XI-a ediții a Congresului Studenților din România, organizat de Uniunea Studenților din
România. La eveniment a luat cuvântul prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, care a
abordat împreună cu studenții prezenți tema angajabilității. S-a discutat despre dezvoltarea
spiritului civic, însușirea educației financiare, dobândirea competențelor antreprenoriale și
problemele care apar în sistemul educațional.
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Academia de Studii Economice din Bucureşti și-a prezentat oferta educaţională la
Hunedoara
În data de 7 mai a.c., reprezentanți ai ASE de la Centrul Teritorial Deva au fost prezenți,
în cadrul Caravanei ASE, în liceele hunedorene din orașele Brad, Simeria și Geoagiu. La
prezentări au participat peste 300 de elevi de la cinci unități de învățământ – Colegiul
Național de Informatică „Traian Lalescu”, Colegiul Economic „Emanuil Gojdu”, Colegiul
Național „Iancu de Hunedoara”, Colegiul Tehnic „Matei Corvin” și Liceul Tehnologic
„Constantin Bursan”. Evenimentul s-a adresat liceenilor care sunt interesați să urmeze ciclul
universitar de licență 2018-2019 la Facultatea de Management, forma de învățământ la
distanță, Centrul Deva.
Săptămâna Internațională în ASE
În perioada 7-11 mai a.c, s-a desfășurat cea de-a treia ediție a „Săptămânii Internaționale
în ASE”, organizată de Direcția Relații Internaționale, cu sprijinul decanatelor tuturor
Facultăților ASE. Evenimentul a fost deschis de prof. univ. dr. Marius Profiroiu, Prorector Relații Internaționale, care a vorbit despre eforturile de internaționalizare întreprinse de
universitatea noastră. Săptămâna Internațională în ASE a cuprins 17 workshopuri și seminarii,
5 mese rotunde, 9 evenimente de interrelaționare, 6 conferințe susținute de vorbitori invitați,
expoziții de fotografie, proiecții de filme etc. Au participat membrii comunității universitare a
ASE (cadre didactice și studenți), alături de reprezentanți ai mediului academic, diplomatic și
de afaceri din Germania, Italia, Marea Britanie, Republica Moldova, România, Statele Unite
ale Americii.
4
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Delegația ASE la aniversarea a 70 de ani a Universității din Petroșani
În data de 10 mai a.c., prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE, a participat la
festivitățile prilejuite de împlinirea a 70 de ani de la înființarea Universității din Petroșani.
Cu această ocazie, Rectorul ASE a transmis conducerii universității mesaje de felicitare și a
înmânat diplome aniversare din partea ASE și a Consiliului Național al Rectorilor, pentru
rezultatele obținute în desfășurarea activităților educaționale, culturale și științifice.
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10 Mai – Ziua Regalității
În data de 10 mai a.c., o delegație ASE a participat la Palatul Elisabeta la evenimentul
„Garden Party”, oferit de Casa Regală, cu ocazia Zilei Regalității. La eveniment, în prezența
MS Margareta, Custodele Coroanei Române, a Principelui Radu, Principesei Elena,
Principesei Maria și a domnului Alexander Philips Nixon, s-au aflat o serie de invitați din țară
și din străinătate, reprezentanți ai comunităţilor rurale şi urbane, demnitari ai statului român,
autorităţi locale, personalităţi ale societăţii civile, ale mediului economic, profesori şi elevi.

Cursuri periodice de prim ajutor de bază lansate și desfășurate în ASE
În data de 11 mai a.c., în cadrul activităților proiectului „Academia SpEranței – Voluntariat
din Iubire pentru Viață”, coordonat de prof. univ. dr. Virginia Mărăcine, a debutat seria de
cursuri periodice de prim ajutor de bază intitulată „Suport Vital de Bază” și adresată
întregii comunități universitare a ASE. Cu acest prilej, ASE a încheiat un nou parteneriat
cu Fundația pentru SMURD, semnat de dr. Raed Arafat, Secretar de Stat în Ministerul
Afaceilor Interne și Președinte al Fundației pentru SMURD, și prof. univ. dr. Dorel Paraschiv,
Prorector – Relații cu mediul economico-social și viața studențească. Conform acestuia,
comunitatea ASE va beneficia de cursuri cu durata de patru ore pe serie, cu instruire teoretică
și ateliere practice destinate deprinderii tehnicilor de prim-ajutor utile. La finalul pregătirii
cursanții vor primi diplome de participare.
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ASE Job&Internship Fair în ASE
Pe data de 15 mai a.c., ASE, în colaborare cu Uniunea Studenților ASE, Asociația Alumni
ASE, Asociația Facultăților de Economie din România și Fundația ASE, a organizat cea de-a
V-a ediție a Târgului de Joburi „ASE Job & Internship Fair”, un bun prilej de a oferi
studenților o mulțime de oportunități de angajare și internshipuri în cadrul unor mari companii
din România. Ediția din acest an a reunit peste 2000 de studenți și 20 de companii,
reprezentând un pas înainte în demersul de inserare a tinerilor pe piața muncii.

ASE a participat la Târgul Oferta Educațională
În perioada 15-18 mai a.c., în Parcul Tineretului, ASE a participat cu un stand expozițional
la cea de-a XIX-a ediție a Târgului Oferta Educațională, organizat de Primăria
Municipiului București prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive – PROEDUS, în
parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB). În cadrul acestei
manifestări, prin intermediul reprezentanților Serviciului Marketing și Comunicare a fost
prezentată elevilor oferta educațională a celor 11 facultăți ale ASE, care organizează
programe de studii universitare de licență, modalitatea de admitere, facilități și oportunități
profesionale pe care le poate avea un viitor student la ASE.
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Întâlnirea semestrială a conducerii ASE cu studenții
În data de 16 mai a.c., a avut loc în Aula Magna întâlnirea semestrială a conducerii ASE cu
studenții. În deschiderea întâlnirii, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a reiterat
interesul constant al conducerii ASE față de studenți și preocuparea de a asigura condiții cât
mai bune pentru desfășurarea procesului didactic și a activităților studenților. În cadrul
dialogului membrilor Consiliului de Administrație cu studenții, au fost prezentate și dezbatute
aspecte privitoare la activitățile academice și sociale ale studenților, s-au făcut propuneri de
optimizare a acestora și s-au stabilit modalități concrete de soluționare imediată sau cât mai
rapidă a problemelor ridicate de studenți.

Conferința „Evaluarea pentru piața de capital din România”
Pe 16 mai a.c., în Aula Magna a avut loc cea de-a XVII-a ediție a conferinței „Evaluarea
pentru piața de capital din România”, organizată de ASE împreună cu Asociația Națională
a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR). Temele de dezbatere s-au axat pe aspecte
ale evoluției pieței de capital din România, analiza sectoarelor de activitate în evaluarea
întreprinderii, evaluarea pentru fondurile de investiții, verificarea rapoartelor de evaluare a
întreprinderii etc. La eveniment au participat: Lucian Anghel - Preşedinte Bursa de Valori
București, prof. univ. dr. Ion Anghel - Director Departament Analiză şi Evaluare EconomicoFinanciară și alți specialiști din domeniu.
Decernarea Diplomei „Meritul universitar Virgil Madgearu”
Pe data de 17 mai a.c., în Aula Magna a avut loc ședința festivă a Senatului universitar,
prilejuită de decernarea Diplomei „Meritul universitar Virgil Madgearu” dnei prof. univ.
dr. Cristiana Cristureanu.
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Felicitări noilor Profesori Bologna 2018 din ASE!
În cadrul celei de-a XI-a ediții a „Galei Profesorului Bologna”, care a avut loc la Timișoara
în data de 19 mai a.c., au câștigat distincția „Profesor Bologna” două cadre didactice ale
universității noastre: conf. univ. dr. Florin Ionescu (Facultatea de Marketing) și lect. univ. dr.
Alin Zamfiroiu (Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică).Gala
Profesorului Bologna este o inițiativă națională menită să omagieze și răsplătească
performanța didactică a profesorilor, punând în lumină acei profesori care reușesc să inspire și
să stârnească interes prin metode de predare adaptate la nevoile și interesele studentului de
azi. Titlul de „Profesor Bologna” este cu atât mai semnificativ cu cât acesta vine exclusiv din
partea studenților. Consiliul de Administrație îi felicită pe colegii noștri cu ocazia acordării
acestei distincții și le dorește în continuare succese remarcabile în activitatea dânșilor!
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ASE a participat la Târgul European „Higher Education Fair – Study in Europe” de la
Osaka, Japonia
În perioada 18-21 mai a.c., delegația ASE, formată din prof. univ. dr. Dorel Paraschiv,
Prorector - Relații cu mediul economico-social și viața studențească, și prof. univ. dr. Dan
Boboc, decanul Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului, a participat la
European Higher Education Fair - Study in Europe, la Osaka, prezentând tinerilor
vizitatori japonezi, la standul ASE, oferta educațională a universității noastre pentru studenții
străini.

Vizita delegației din Germania în ASE
În data de 23 mai, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor a avut o întâlnire de lucru cu
o delegație din Germania, a cărei vizită în ASE a fost organizată de Fundația Konrad
Adenauer, partener al ASE. Delegația a fost condusă de doamna Prof. Dr.-Ing. Dagmar
Schipanski, membru în conducerea mai multor institute de cercetare din Germania, precum
Max Plank si Fraunehofer, care a îndeplinit funcțiile de ministru al educației în Saxonia,
președinte al Parlamentului de land și președinte al Consiliului Științific al Germaniei. În
timpul discuției au fost abordate subiecte legate de activitatea universitară din ASE,
activitatea universitară din Germania, cât și despre viziunea germană și românească asupra
rețelelor universitare europene.
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Participarea ASE la Conferința Internațională „Cercetarea științifică economică –
Abordări teoretice, empirice și practice”
În data de 24 mai a.c., a avut loc cea de-a V-a ediție a Conferinței Internaționale
„Cercetarea științifică economică - Abordări teoretice, empirice și practice - ESPERA
2018, găzduită de Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” al
Academiei Române. În deschiderea evenimentului, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul
ASE, a ținut o scurtă alocuțiune. Ediția din acest an a avut loc sub genericul „Economia
românească. Un secol de transformare (1918-2018)”. În cadrul conferinței au fost prezentate
diverse aspecte specifice tranziției României la economia de piață, integrarea sa în Uniunea
Europeană, convergența macroeconomică și regională, având loc dezbateri legate de etapele
evoluției economiei și societății românești în decursul celor 100 de ani de la Marea Unire. La
eveniment au participat cercetători, membri ai Academiei Române și invitați din țară și din
străinătate.

Concurs „Mot à monde” în ASE
În data de 29 mai a.c., ASE a găzduit faza locală a Concursului de traducere dintr-un
autor francofon „Mot à monde”, organizat de Ambasada Franței, Institutul Francez,
Organizația Internațională a Francofoniei (OIF) și Agenția Universitară a Francofoniei
(AUF). Câștigătorii din ASE (singurii care provin de la o instituție de învățământ superior cu
profil nefilologic) vor participa la etapa națională, care se va desfăşura în cursul lunii iunie la
Cluj, unde vor „înfrunta” echipele reprezentante ale celorlate 12 universități din țară
participante la concurs.
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Studenți americani, beneficiari ai acordului de colaborare dintre ASE şi Indiana
University, au finalizat stagiile în România
În cursul lunii mai a.c., Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune a primit vizita
a 23 de studenţi la licenţă şi 33 de studenţi la masterat de la Indiana University (Kelley
School of Business), SUA, însoţiţi de trei profesori şi două persoane cu rol administrativ, în
cadrul acordului de colaborare dintre ASE (Facultatea CIG) şi Indiana University (Kelly
School of Business). În perioada „Săptămânii Internaţionale în ASE”, studenţii americani au
participat alături de 15 studenţi ai ASE şi de invitaţi din mediul socio-economic, la
evenimentul intitulat „The role of accounting information in doing business in Romania – an
international perspective”. Invitatul întâlnirii a fost prof. univ. dr. Iacob Cătoiu, absolvent al
programelor de masterat şi doctorat al Kelley School of Business. După activitățile în ASE,
studenţii Indiana University au efectuat vizite de studiu la diverse firme din Bucureşti şi
Braşov. Studenții americani au ajuns și la Codlea, au efectuat o vizită la abatorul de curcani,
unde au dialogat pe tema aspetelor strategice ale afacerii, care au condus la clădirea unui
business de familie de success într-o piață subdezvoltată, așa cum a fost cea a consumului de
carne de curcan în România.
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Evaluarea cadrelor didactice
În luna mai a.c., a avut loc evaluarea de către studenți a activității cadrelor didactice în
vederea optimizării procesului educațional, prin intermediul unei platforme dedicate, care
poate fi accesată de pe calculator sau de pe telefonul mobil. În perioada 7-18 mai a.c., a avut
loc evaluarea cadrelor didactice de către studenții din anul III licență și din anul II masterat. În
perioada 21 mai – 1 iunie a.c., a avut loc evaluarea cadrelor didactice de către studenții din
anii I și II de la studiile universitare de licență și de către studenții din anul I de la studiile
universitare de masterat. Studenții au avut ocazia să evalueze prestația cadrelor didactice în
timpul orelor de curs și seminar, dar și desfășurarea activității didactice.
Felicitări studenților ASE câștigători ai competiţiilor sportive universitare!
În luna mai a.c., s-au desfăşurat etapele finale ale competiţiilor sportive universitare
naționale. Studenții ASE participanți la acestea, au obținut următoarele premii: Locul II
Proba 100 m spate, la finala Campionatului Universitar Naţional desfăşurat la Bacău prin
studenta Zehra Aynur, Facultatea de Administraţie și Management Public, anul II; Locul III
Baschet masculin, la finala Campionatului Universitar Naţional de Baschet 3x3, desfăşurat la
Bucureşti; Locul V Proba 100 m plat, la finala Campionatului Universitar Naţional de
Atletism, desfăşurat la Piteşti, prin studenta Miroiu Daria, Facultatea de Relaţii Economice
Internaţionale, an I; Locul V Proba Triplu Salt, la finala Campionatului Universitar Naţional
de Atletism, desfăşurat la Piteşti, prin studenta Miroiu Daria, Facultatea de Relaţii Economice
Internaţionale, an I; Locul I Handbal masculin, la Campionatul Universitar Bucureşti, faza pe
centru universitar; Locul II Handbal feminin, la Campionatul Universitar Bucureşti, faza pe
centru universitar; Locul III Baschet masculin 5x5 la Campionatul Universitar Bucureşti,
faza pe centru universitar; Locul III Volei feminin, la Campionatul Universitar Bucureşti, faza
pe centru universitar; Locul II Volei masculin, la Campionatul Universitar Bucureşti, faza pe
centru universitar. Consiliul de Administrație îi felicită pe studenți și pe profesorii-antrenori și
le dorește victorii sportive în continuare! Încurajăm pe toți studenții să practice sportul!

Expoziție retrospectivă de artă în ASE
Începând cu luna mai a.c., ASE organizează o expoziție retrospectivă intitulată
„Vânzătoarea de gutui”, în cadrul căreia pot fi vizionate lucrări ale unor mari artiști care au
expus în ASE, de-a lungul timpului, printre care amintim: Ilie Boca, Darius Hulea, Gh. Iacob,
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V. Mărginean, O. Pastină, Șt. Pelmuș, Silvia Radu, S. Scurtulescu, D.P. Vârtosu și alții.
Expoziția poate fi vizitată în cadrul Galeriei de artă „Cecilia Cuțescu Storck”, de la et. 1 și 2
din clădirea Ion N. Angelescu, până în luna octombrie a.c.

Workshopuri în ASE
Workshopuri susținute de specialiștii OMV:
 Pe data de 4 mai a.c., studenții ASE au beneficiat de un workshop intitulat: „De la
hârtie la digitalizare”, susținut de Valentin Badiu, Program Manager IT Global
Solutions.
 Pe data de 17 mai a avut loc workshopul intitulat „Audit intern”, în cadrul căruia au
luat cuvântul Andreea Mateescu, Senior Manager Internal Audit, Silvia Duță, Senior
Internal Auditor, și Grigore Zamfirescu, Senior Department Manager System Audit.
Workshop organizat de FABBV și CCOC
 Pe data de 8 mai a.c., Facultatea de Finanțe, Bănci și Burse de Valori și Centrul de
Consiliere și Orientare în Carieră au organizat un worshop cu tema: „Managementul
timpului”, moderat de conf. univ. dr. Maria Liana Lăcătuș. În cadrul întâlnirii, au fost
discutate cu studenții prezenți metode de organizare și de eficientizare a timpului
pentru a avea succes și pentru a putea respecta termenele impuse sau propuse.
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Seminar CEFIMO
 În data de 8 mai a.c., Centrul de Cercetări Financiar Monetare al Facultății de
Asigurări, Bănci și Burse de Valori a organizat un nou seminar CEFIMO, în cadrul
căruia a fost prezentată lucrarea intitulată: „On the fairness and redistributive
effects of PIT in Central and Eastern European countries”, elaborată de Andreea
Stoian, Nicoleta Vintilă, Lucian Tatu și Emilian Miricescu, afiliați Departamentului de
Finanțe și CEFIMO din cadrul ASE.
Seminarii de cercetare organizate de Facultatea de Contabilitate și Informatică de
Gestiune:
 Pe data de 17 mai 2018, Facultatea de Contabilitate a organizat seminarul de cercetare
cu tema „Accounting research and the qualitative characteristics of financial
reporting information" susţinut de Prof. Leslie Hodder, Kelley School of Business,
Indiana University, SUA. Vizita a fost organizată în cadrul acordului de parteneriat
existent între ASE (prin Facultatea CIG) şi Indiana University (prin Kelley School of
Business). La seminar au participat cadre didactice şi doctoranzi interesaţi de cercetări
în principal cantitative (asupra pieţei de capital) şi de implicaţiile contabile ale
acestora.
 Pe data de 21 mai a.c., a fost organizat seminarul de cercetare cu tema „Eclectic
Approaches in (Social and Environmental) Accounting Research” susţinut de prof.
Charles Cho, Schulich School of Business, York University, Canada. La seminar au
participat cadre didactice și doctoranzi interesaţi de cercetări contabile în principal
calitative. Prof. Cho s-a întâlnit cu profesori şi doctoranzi ai ASE şi a discutat câteva
proiecte de cercetare ale acestora, din acestea rezultând posibilitatea unor colaborări
viitoare în echipe mixte.
Masă rotundă intitulată “Government competitiveness: Research, results, and an agenda
strengthening governance” – eveniment organizat în data de 21 mai a.c. de Direcția Relații
Internaționale. Au participat: prof. Jesse W. Campbell de la Incheon National University,
Coreea de Sud, și prof. univ. dr. Marius Profiroiu, Prorector Relații internaționale, alături de
alți invitați.
Revedere după 45 de ani de la absolvire
Pe 25 mai a.c., a avut loc in Aula Magna reuniunea absolvenților promoției 1973 a
Facultății de Comerț Exterior. Organizat cu ocazia împlinirii a 45 de ani de la absolvire,
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evenimentul a reunit absolvenți și profesori, avându-i ca invitați pe Rectorul ASE, prof. univ.
dr. Nicolae Istudor, prorectorul ASE, prof. univ. dr. Dorel Paraschiv și decanul Facultății de
Relații Economice Internaționale, prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu.

Ședințe CA
 Pe data de 8 mai a.c, a avut loc Ședința CA on-line, în care au fost supuse aprobării
următoarele puncte: modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante pentru personalul
didactic auxiliar şi nedidactic; aprobarea Comisiilor de concurs și contestații pentru
posturile didactice scoase la concurs în semestrul II, anul universitar 2017-2018;
modificarea Metodologiei de menţinere a calităţii de titular în învăţământ de către
membrii personalului didactic și de cercetare care au împlinit vârsta legală de
pensionare.
 Pe data de 23 mai a.c., a avut loc Ședința CA, în cadrul căreia au fost discutate și
supuse aprobării următoarele subiecte: discuții privind planurile de învățământ pentru
programele de studii universitare de licență, promoția 2018-2021; discuții privind
planurile de învățământ pentru programele de studii universitare de masterat, promoția
2018-2020; aprobarea Regulamentului privind admiterea și activitatea didactică în
Anul pregătitor pentru învățarea limbii române; aprobarea Metodologiei de organizare
și desfășurare a examenelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică
nivel I și nivel II (cu frecvență și postuniversitar) la Departamentul pentru Pregătirea
personalului didactic, începând cu anul universitar 2018-2019; aprobarea graficului
activităților pentru anul universitar 2018-2019 la programele de studii universitare de
licență, organizate la formele de învățământ cu frecvență și cu frecvența redusă;
aprobarea graficului activităților pentru anul universitar 2018-2019 la programele de
studii universitare de licență organizate la forma de învățământ la distanță; aprobarea
graficului activităților pentru anul universitar 2018-2019 la programele de studii
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universitare de masterat; aprobarea graficului de desfășurare a activităților la
programele de studii postuniversitare de formare psihopedagogică și metodică
organizate de DPPD, nivel I și II; aprobarea graficului activităților pentru anul
universitar 2018-2019 la programele de studii universitare de doctorat, organizate la
formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă; aprobarea listei
programelor de studii universitare de masterat organizate modularizat, an universitar
2018-2019; aprobarea Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile
universitare de licență pentru anul universitar 2018-2019; aprobarea Regulamentului
privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat pentru anul
universitar 2018-2019; aprobarea Regulamentului pentru activitatea didactică la
programele de formare psihopedagogică, începând cu anul universitar 2018-2019;
aprobarea Regulamentului privind activitatea didactică în cadrul programelor
postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă; aprobarea comisiilor
de examene pentru obținerea gradului didactic II învățământ preuniversitar; aprobarea
Metodologiei privind înscrierea și admiterea la programele postuniversitare de
formare și dezvoltare profesională continuă; aprobarea Regulamentului privind
organizarea, desfașurarea și finalizarea programelor de formare profesională a
adulților; aprobarea Metodologiei de înscriere la programele de formare profesională a
adulților; Aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic și
de cercetare; aprobarea rapoartelor privind cheltuielile neeligibilie pentru contractele
finanțate din fonduri nerambursabile și stabilirea măsurilor de soluționare; aprobarea
comisiilor de admitere la studiile universitare de licența și de masterat; aprobarea
comisiilor de admitere la studiile universitare de doctorat; Aprobarea proiectului
privind elaborarea strategiei ASE finanțat din fonduri proprii ; aprobarea Metodologiei
privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii
universitare de licență pentru românii de pretutindeni pentru anul universitar 20182019; aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de
admitere la programele de studii universitare de masterat pentru românii de
pretutindeni - locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, fără plata
taxelor de școlarizare, dar fără bursă și cu taxa în lei anul universitar 2018-2019;
aprobarea distribuției locurilor pentru românii de pretutindeni la ciclul de licență
și masterat; aprobarea repartizarii locurilor la buget pentru românii de pretutindeni
pentru Școlile Doctorale din ASE; aprobarea scoaterii la concurs a posturilor didactice
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auxiliare și nedidactice; aprobarea propunerii de scoatere din uz a obiectelor de
inventar din cadrul gestiunii imobil Iorga; aprobarea propunerii de scoatere din uz a
mijloacelor fixe din cadrul gestiunii imobil Iorga; aprobarea

notei

privind

transmiterea patrimoniului Fundației Incubatorul de afaceri Universitar - Giurgiu;
aprobarea raportului privind soluționarea notificării nr.2473110.08.2001, formulate de
dna. Sculy Logotheti Maia Maria Ileana; diverse.
 Pe data de 24 mai a.c., în cadrul ședinței CA on-line a fost supusă aprobării Comisia
de acordare a ajutorului financiar pentru achiziționarea de calculatoare pentru studenții
cu venituri mici, conform Legii 269/2004, programul „Euro 200”.

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR
Președintele Consiliului de Administrație al ASE
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