Academia de Studii Economice din Bucureşti
Consiliul de Administraţie

Hotărârea nr. 64/24.02.2021
cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri finanţate de la bugetul de stat
Având în vedere referatul secretarului șef al Academiei de Studii Economice din București
privind redistribuirea locurilor finanțate de la buget și cu taxă, în funcție de rezultatele obținute
în semestrul I, anul I, anul universitar 2020-2021, respectiv în urma retragerii/întreruperii de
școlaritate de către studenții care au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, numărul de
studenți finanțați prin taxe de școlarizare care îndeplinesc condițiile regulamentare pentru
ocuparea locurilor finanțate de la bugetul de stat este mai mic decât numărul locurilor
repartizate,
Având în vedere referatele din partea facultăților Business și Turism și CSIE,
În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată
precum şi art. 41 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti,
Consiliul de Administrație al Academiei de Studii Economice din Bucureşti

Hotărăşte
Art. 1. Se aprobă redistribuirea locurilor finanțate de la buget începând cu semestrul 2 al anului
universitar 2020-2021, către programele la care există studenți care îndeplinesc condițiile de
ocupare a acestor locuri, conform tabelului de mai jos:
Ciclul de studii
universitare

Anul
de
studii

Licență
BT

I

Masterat
CSIE

I

Programul de studii
Administrarea afacerilor
în comerț, turism,
servicii, merceologie și
managementul calității
(în limba engleză)
Sisteme informatice
pentru managementul
resurselor și proceselor
economice

Locuri
disponibile

Programul de
studii

Locuri
redistribuite

2

Administrarea
afacerilor (în
limba engleză)

2

1

Baze de date –
suport pentru
afaceri

1

Art. 2. Secretariatul General şi secretariatele facultăţilor care gestionează programele
nominalizate la art.1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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