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Hotărârea nr. 23/26.01.2022 

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

desființării unor programe de studii universitare, începând cu anul universitar 

2022-2023 

 
Având în vedere referatul înaintat de doamna prorector prof.univ.dr. Roxana Sârbu, 

Având în vedere propunerile Consiliului Facultății de Contabilitate și Informatică de 

Gestiune, Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori și Facultății de Relații 

Economice Internaționale, 

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 Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 

Hotărăşte 

 
Art. 1. Se înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a desființării, începând cu 

anul universitar 2022-2023, a următoarelor programe de studii universitare: 

- program de studii universitare de licență, domeniul Contabilitate, locație Deva; 

- program de studii universitare de masterat Contabilitatea afacerilor/Business 

accounting (în limba engleză) – IF, tip Profesional, domeniul Contabilitate; 

- program de studii universitare de masterat Business Service - IF, tip Profesional, 

domeniul Contabilitate; 

- program de studii universitare de masterat Afaceri internaționale - IF, tip Profesional, 

domeniul Economie și afaceri internaționale; 

- program de studii universitare de masterat Competitivitate și sustenabilitate în mediul 

de afaceri global - IF, tip Profesional, domeniul Economie și afaceri internaționale; 

- program de studii universitare de masterat Comunicare de afaceri în limba engleză (în 

limba engleză) - IF, tip Profesional, domeniul Economie și afaceri internaționale; 

- program de studii universitare de masterat Managementul afacerilor internaționale 

(limba română) - IF, tip Profesional, domeniul Economie și afaceri internaționale; 

- program de studii universitare de masterat Managementul afacerilor internaționale 

(limba engleză) - IF, tip Profesional, domeniul Economie și afaceri internaționale; 

- program de studii universitare de masterat Cercetări avansate în finanțe - IF, tip 

Cercetare, domeniul Finanțe; 

- program de studii universitare de masterat Managementul sistemelor bancare - IF, tip 

Profesionale, domeniul Finanțe; 
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- program de studii universitare de masterat Tehnici actuariale - IF, tip Profesional, 

domeniul Finanțe. 

Art. 2. Secretariatul General al ASE și Biroul Managementul Calității și Control Intern 

Managerial vor 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 


