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Hotărârea nr. 177/20.07.2016 

cu privire la înaintarea către Senatul ASE 

a propunerii de modificare a Metodologiei privind întocmirea statelor de funcţii 

ale personalului didactic din ASE pentru anul universitar 2016-2017  

 

Având în vedere propunerea de modificare a planurilor de învăţământ aferente anului II, 

semestrul al II-lea de la studiile universitare de licenţă, începând cu anul universitar 2016-

2017, prin revenirea la 14 săptămâni de activitate didactică,  

Pentru stabilirea unei modalităţi unitare de normare a activităţii de îndrumare a doctoranzilor 

aflaţi în stagiu, 

Având în vedere Metodologia privind întocmirea statelor de funcţii ale personalului didactic 

din ASE pentru anul universitar 2016-2017, aprobată prin Hotărârea Senatului ASE nr. 

96/29.06.2016, 

În baza art. 213 alin. 13 şi art. 287 alin. 9 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 înaintează către Senatul ASE propunerea de modificare a  art. 9 şi art. 29 din 

Metodologia privind întocmirea statelor de funcţii ale personalului didactic din ASE pentru 

anul universitar 2016-2017. Noul text al celor două articole va fi următorul: 

„Art. 9 Îndrumarea doctoranzilor aflaţi în stagiu (anii I, II şi III) se normează cu 0,5 

ore/săptămână/doctorand, respectiv 0,75ore/săptămână/doctorand străin, dar nu mai mult de 

3 ore convenţionale/post. Normarea se face in norma de baza pentru cadrele didactice 

titulare astfel: la rubrica “Disciplina“pentru maxim 6 doctoranzi/cadru didactic/an, respectiv 

la rubrica “Alte activităţi" pentru numărul doctoranzilor care depăşeşte această limită. 

Normarea in posturile vacante se poate face numai pentru cadre didactice asociate şi 

pensionate, în aceleaşi condiţii ca la normele de bază. 
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Art. 29 Practica la programele de studii universitare de licenţă se poate include în norma de 

bază sau în posturi vacante, în echivalenţa de maxim 3 grupe (12 ore) de 

seminar/semestru/cadru didactic, respectiv 2 ore convenţionale/grupa/semestru, sau la 

rubrica alte activităţi cu maximum  12 de ore pe semestru. Practica la programele de 

masterat se normează în aceleaşi condiţii ca seminarul ştiinţific (1,5 ore 

conventionale/săptămână/grupa). ” 

 

Art. 2. Secretariatul Consiliului de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

 

 

 

 

 

Prorector, 
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Avizat pentru legalitate, 

Şef Serviciu Juridic şi Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Gabriel Cristian RĂDUINEA 

 

 


