Academia de Studii Economice din Bucureşti
Consiliul de Administrație

Hotărârea nr. 635/24.11.2021
cu privire la aprobarea acordării de facilități de studii pentru sprijinirea
dezvoltării profesionale a angajaților din ASE
Având în vedere referatul înaintat de doamna prorector prof.univ.dr. Roxana Sârbu,
Având în vedere dispozițiile art. 50 pct. (2) din Metodologia privind taxele aplicate în Academia
de Studii Economice din Bucureşti,
Având în vedere Metodologia privind acordarea de facilități de studii pentru sprijinirea dezvoltării
profesionale a angajaților din ASE, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.
237/28.08.2017, modificată şi completată prin HCA 324/19.09.2018,
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 finanțarea participării la programul de formare psihopedagogică organizat în
regim postuniversitar, nivelul I, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului
Didactic, în anul universitar 2021-2022, pentru asist.univ.dr. Șanta Ana-Maria Iulia, cadru
didactic titular la Departamentul de Economie și Politici Economice, Facultatea ETA.
Art. 2. Pentru a beneficia de această facilitate se va încheia act adițional la contractul de muncă.
Dacă angajatul, beneficiar al acestei facilități, decide să solicite încetarea contractului individual
de muncă în perioada derulării acestui program de studii, precum şi în termen de 3 ani de la
absolvire, acesta va trebui să ramburseze către ASE contravaloarea programului de studii
postuniversitar de care a beneficiat.
Art. 3. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Departamentul de Economie și
Politici Economice, Direcția Economică, Direcția Resurse Umane vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
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