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Hotărârea nr. 695/18.12.2021 

 

cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a 

completării ofertei educaționale pentru studiile universitare de masterat, cu 

introducerea în cadrul ofertei Facultății de Business și Turism a programului de 

studii universitare de masterat Management și marketing în turism și cu 

introducerea programului „Limbi moderne și comunicare în afaceri 

internaționale”, organizat de Facultatea de Relații Economice Internaționale 

 

Având în vedere nota de fundamentare înaintată de decanul Facultății de Business și Turism, 

În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educației Naționale, modificată şi completată 

precum şi art. 41 din Carta Academiei de Studii Economice din București, 

Consiliul de Administrație al Academiei de Studii Economice din București 

 

Hotărăște 
 

Art. 1. Se înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a completării ofertei 

educaționale pentru studiile universitare de masterat, astfel:  

- introducerea în cadrul ofertei Facultății de Business și Turism a programului de 

studii universitare de masterat Management și marketing în turism - Cod BT1, 

care se va organiza, sub rezerva încadrării în domeniu de către ARACIS, la 

Centrul teritorial Buzău; sunt propuse a fi scoase la concurs 50 de locuri cu 

taxă; 

- introducerea în cadrul ofertei Facultății de Relații Economice Internaționale a 

programului de studii universitare de masterat Limbi moderne și comunicare în 

afaceri internaționale - Cod REI4, care se va organiza sub rezerva acreditării de 

către ARACIS a noului domeniu de masterat Filologie; sunt propuse a fi scoase la 

concurs 50 de locuri, dintre care 20 de locuri la buget și 30 de locuri la taxă. 

Locurile de la buget aferente facultății de REI sunt redistribuite între programele 

organizate de această facultate conform anexei. 

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

hotărâri. 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR 

 

 

PRORECTOR, 

Prof. univ. dr. Roxana SÂRBU 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Direcţia Juridică şi Contencios Administrativ 

DIRECTOR, 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 


