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RAPO DEPARTAMENTULUT DE EVALUARE A CALrTÄ1t aIARAC|S

ND EVALUAREA EXTERruÃ n Cnl¡rÄilr ACADEMTCE

din

TNSTTTUTTA Oe ÎruVÃ1ÃMÂNT SUpERTOR ACREDTTATÃ

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

Academia de Studii Economice din Bucuregti cu sediul social înPiala Romanä Nr. 6, sector 1-,

Bucureçti, denumitä în continuare gi ASE sau Academia este o instituJie de învätämânt superior

de stat.

Academia de Studii Economice din Bucureçti a participat la procese de evaluare institutionalä

în anii 2008 (calificativ acordat Grad de încredere ridicøtl si 201-3 (calificativ acordat Grad de

încredere ridicat).

Evaluarea a fost efectuatä în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluore externö,

standordele, standardele de referinlö çi lista indicotorilor de performonfö susmentionate, cu

modificärile gi completärile ulterioare, çi a Ghidului octivitö[ilor de evaluare o calitölii
programelor de studii universitore çi a instituliilor de învöçömânt superior, cu modificärile 5i

com pletä rile ulterioare

Principalele obiective ale evaluärii externe a calitätii educatiei la Academia de Studii

Economice din Bucuregtiau fost urmãtoarele:

a. verificarea conformitälii informaliilor gi a datelor prezentate de institulia vizitatä în Raportul

de evaluare internä (autoevaluare), precum gi a celor prezentate în anexele la raport;

b. verificarea conformitälii cadruluijuridic de organizare çi funclionare a instituliei;

c. evaluarea, din punct de vedere cantitativ çi calitativ a personalului didactic çi a tuturor
aspectelor legate de activitatea acestuia;

d. evaluarea existenlei unor regulamente specifice pentru toate tipurile de activitä!í, a

procedurilor çi a modului de aplicare a acestora;

e. evaluarea capacitälii institulionale, aga cum a fost ea descrisä în Raportul de Evaluare

lnternä gi argumentatä prin anexele la raport, precum gi prin constatäri la fala locului în

ceea ce priveçte baza materialä, existenla tuturor structurilor funclionale (management

academic çi administrativ etc.);

f. verificarea modului de aplicare a reglementãrilor în vigoare în legäturä cu activitatea

profesionalã a studenlilor, de la admiterea în universitate çi pânä la absolvirea cursurilor,

utilizarea sistemului de credite transferabile, efectuarea practicii, asigurarea cadrului

necesar desfägurärii activitãlilor de cercetare specifice pentru programele de studii din

ciclurile ll çi lll etc.;

g. evaluarea eficacitälii educalionale prin verificarea satisfacerii standardelor de performanfã

referitoare la conlinutul programelor de studii, rezultatele învä!ärii, realizarea de activitäli

çtiinfifice, valorificarea cercetärii çtiinfifice, asigurarea resurselor învã1ãrii etc.;

h. evaluarea modului de implementare a managementului calitälii sub toate aspectele çi

pentru toate domeniile de activitate, care fac obiectul misiunii instituliei vizitate;

B-dul Märågti nr. 59, sect. 1, Bucure$i, tel. 021.206.76.00, fax 02L.3L2.7L.35
Email : office@aracis, ro, www.aracis.ro
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i. evaluarea modului în care se aplicä codul de eticã çi integritate academicä gi a modului în

care se asigurã un climat academic çi çtiinlific real;

j. evaluarea nivelului de transparen!ä a informaliei publice în legäturã cu activitälile specifice,

care se efectueazä în cadrul UEB.

În conformitate cu protocolul încheiat cu UEB în data de 09.11.20L7, în cadrul evaluãrii au fost

cuprinse, pe lângä obiectivele urmärite la nivel institulional, çi nouä programe de studii

universitare de licentä acreditate la forma de învãtämânt cu frecventä :

6. Comisia de experti evaluatori care a efectuat vizita în perioada 07-O9.O3.2O17 a avut

urmãtoa rea com ponentä :

Prof.univ.dr. Ladislau Nagy- Universitatea "Babeç-Bolyai" din Cluj-Napoca, Director misiune;

Prof.univ.dr. Adriana Giurgiu - Universitatea din Oradea, Coordonatorul echipei de experli evaluatori;

Daniela-Mihaela lspas - ARACIS , Secretar tehnic;

Prof.univ.dr. Marius Gabriel Petrescu - Universitatea Petrol-Gaze din Ploiegti, Expert evaluator comisie

instituliona lä;

2

Nr.

crt.
Facultatea Domeniul de licentä Specializarea

Forma

de

învätã-

mânt

Nr. de

credite

1. Facultatea de

Ad m inistra rea Afacerilor cu

predare în limbi sträine

Administrarea

afacerilor

Administra rea afacerilor

(în limba englezã) IF
180

2. Facultatea de Administra!ie

çi Management Public
$tiin!e
administrative

Administralie publicã
IF

180

3. Facultatea de Business si

Turism

Administrarea

afacerilor

Administrarea afacerilor

în comer!, turism, servii,

merceologie çi

managementul calitã!ii

IF
180

4. Facultatea de Cibemeticä,

Statisticä çi lnformaticä

Economicä

Ciberneticä çi

statisticä çi

informaticä

economicä

Cibemeticä economicã

IF
180

5. Facultatea de Contablitate

gi lnformaticä de Gestiune

Contabilitate Contablitate çi

informaticä de gestiune
IF

180

6. Facultatea de Economie

Agroalimentarä gia

Mediului

Economie Economie agroa limenta rä

gia mediului IF
180

7 Facultatea de Economie Economie Economie Sicomunicare
economicä în afaceri

IF 180

8. Facultatea de Finanle,

Asiguräri, Bänci 5i Burse de

Valori

Finan!e FinanJe gi bãnci

IF L80

9 Facultatea de Relalii

Economice I nterna!ionale

Economie çi afaceri

internalionale

Economie çiafaceri
interna!ionale

IF
180
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Prof.univ.dr. llie Rotariu - Universitatea ,,Lucían Blaga" Sibiu, Expert evaluator la programul

Administrarea afacerilor (în limba englezä);

Prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean - Universitatea ,,Stefan Cel Mare" Suceava, Expert evaluator la
programul Administrarea afacerilor în comer!, turism, servicii, merceologie gi managementul calitãlii
Prof.univ.dr. Cälin Hinlea - Universitatea "Babeç-Bolyai" din Cluj-Napoca, Expert evaluator la programul

Administraf ie publicä;

Prof.univ.dr. Mariana Man - Universitatea din Petrogani, Expert evaluator la programul Ciberneticä

economicä;

Prof.univ.dr. Tatiana Danescu - Universitatea ,,Petru Maio/' Târgu Mureg, Expert evaluator la

programul Contabilitate gi informaticä de gestiune;

Prof.univ.dr. Maria-Madela Abrudan - Universitatea din Oradea, Expert evaluator la programul

Economie agroalimentarã gi a mediului;

Prof.univ.dr. luliana Ciochina - Universitatea ,,Constantin Brâncoveanu" Pitegti, Expert evaluator la

programul Economie gi comunicare economicã în afaceri;

Prof.univ.dr. Marius Sorin Dincå - Universitatea ,,Transilvania" BraSov, Expert evaluator la programul

Finanle gi bãnci;

Prof.univ.dr. Mihaela Lulag - Universitatea "Babeg-Bolyai" din Cluj-Napoca, Expert evaluator la

programul Economie gi afaceri internalionale.

7. Reprezentantii studentilor care au participat la vizitä au fost: Mädãlina Petrula FLOREA

(Universitatea ,,Alexandru loan Cuza" din laçi) - delegat ANOSR çi Dorin Alexandru BRANESCU

(Universitatea de Vest din Timigoara) - delegat UNSR. Raportul întocmít de aceStia a fost primit

çi înregistrat cu numärul 2800 din data de 15.05.20L8.

8. Din partea Comisieí consultative 5i de auditare a participat domnul Prof.univ.dr. Dinu Airinei -
Universitatea ,,Alexandru loan Cuza" lagi. Raportul întocmit a fost primit 5i înregistrat cu

numärul 1340 din data de 09.03.20L8.

9. La vizitä a participat un evaluator expert din sträinätate în persoana domnului profesor

universitar Milan Pol - Universitatea Masaryk, Brno - Cehia. Raportul evaluatorului extern a
fost primit giînregistrat cu numärul L689 din data de 28.03.2018.

10. Scrisoarea ARACIS cätre Academia de Studii Economice din Bucureçti a fost trimisä la data de

03.07.20L8 cu nr. 395L, iar räspunsul institutiei a fost primit la data de 16.07.20t8 cu nr.4244.
Ll' Din analiza documentelor referitoare la procesul de evaluare externã 5í a altor date publice

avute la dispozi[ie de ARACIS rezultä urmåtoarele elemente principale:

11.1. Din cele zece fiSe ale vizitei (fi5a comisiei de evaluare institutionalä gi fi5ele specifice

pentru programele de studii universitare de licençä evaluate), coroborate cu rapoartele aferente

întocmite de experlii evaluatori gi analizele efectuate de cätre comisiile de experli permanenli

de specialitate la care sunt arondate programele evaluate, a rezultat cä sunt îndeplinite cea mai

mare parte din cerinfele normative obligatorii atât la nivel institulional cât gi la nivelul

programelor de studii universitare evaluate, iar cea mai mare parte a criteriilor, standardelor çi

indicatorilor de performantä sunt îndeplinili la nivel minim sau Ref L.

Comisia de

expert¡

evaluatori

Calificativ

propus -
Numär maxim

de studen¡i
gcolariza!i în

Observa¡ii
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primul an de

stud¡¡

lnstitutionalä

Grød de

încredere

ridicat

Din analiza datelor cuprinse în raportul de autoevaluare institulionalä

întocmit la nivelul ASE, din rapoartele de autoevaluare întocmite la

nivelul celor 9 programe de studii universitare de licençå incluse în vizita

de evaluare institulionalä a ASE, a altor documente puse la dispozilie de

cãtre reprezentanlii Universitäfii (Rector, Prorectori, , Decani ai

facultä!ilor, membri ai Senatului, corpul profesoral, coordonatori ai

serviciilor/departamentelor didactice çi administrative ale Universitälii,

membri ai Comisiei de Evaluare çi Asigurare a Calitãfii, membri ai

Comisiei de Eticä 9i Deontologie Profesionalã, etc.) în cursul vizitei de

evaluare, a informaliilor publice disponibile pe site-ul Universitäfii,

precum 5i a celor obfinute pe parcursul disculiilor purtate cu partenerii

institutiei (studençi, absolven!i, angajatori) în cadrul întâlnirilor

organizate cu prilejul vizitei de evaluare, membrii echipei de evaluare

institutionalä au constatat cä existä concordan!ã între declarafiile 5i

documentele din rapoartele de autoevaluare gi respectiv, situafia

existentä la fala locului. Acolo unde a fost cazul au fost solicitate

documente çi explica!ii suplimentare, explicatii care au clarificat

aspectele semnalate.

Din Fiçø vizitei la nivel institut¡onal g¡ din Fiçele de vizitã ale
programelor de stud¡¡ evaluate la vizitä, coroborate cu Rapoartele

sintetice aferente întocmite de expertii evaluatori, a rezultat în

unanimitate cã sunt îndeplinite cerinlele obligatorii minime precum çi

standardele çi indicatorii de performanfä, atât la valorile minime, cât gi

în foarte mare mäsurä, la nivel Refl/Ref2, dupä caz.

Puncte tar¡:
o ASE se bucurä de aprecierea, recunoagterea çi sprijinul ridicat din

partea comunitälii gi mediului socio-economic local, regional gi nalional,

fiind o Universitate de prestigiu, cu o tradilie de 105 ani de învä!ämânt

superior economic în România;

r Calitatea resursei umane - corpul profesoral (relativ tânãr - vârsta

medie a cadrelor didactice titulare este de 41 de ani gi extrasul REVISAL

preluat la viz¡tä) existent în Universitate la nivelul actual permite

asigurarea unui proces de instruire gi de cercetare de calitate ridicatã

studenïilor care inträ în comunitatea academicä; cadrele didactice cu

competenle în domeniul disciplinelor predate (curs / seminar), fiind

apreciatä concordanla între domeniul de expertizã (dovedit prin

doctorat) al cadrelor didactice cu pachetul de discipline d¡n postul

ocupat; gi au activitate de cercetare gtiinlificä de excelen¡ä în domeniile

de studiu organizate de ASE (a se vedea contribulia gtiinfificä - numärul

de publicalii / comunicäri Stiinfifice lSl WoS, lSl WoK, BDI 9i respectiv,

cärtri de specialitate - semnificativä a cadrelor didactice ale ASE în

perioada 20L3-2018; de ex., la programulde studiide licen!ä Economie 5i

ofaceri internaf,ionale, elaborarea gi publicarea primului Trotqt de Rela¡ii

Economice Internafionale- Teorii, strotegi¡, pol¡t¡ci, instrumente ,i stud¡¡

4
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de coz, lucrare apãrutä în anul 20!7 5i care este în curs de traducere 5i în

limba englezä); este remarcatä competenla didacticä 9i 5tiintrificä a
cadrelor didactice cu activitã|i la programele de studii evaluate ¡i
utilizarea unor metode moderne de lucru cu studenlii, a platformei
profesori.ase.ro, online.ase.ro 5i a materialelor de studiu individual; de

asemenea, se apreciazä numärul mare de conducätori de doctorat care

desfä9oarã activitãIi didactice la programele de studiu ale ASE gi

ponderea ridicatä a acestora în totalul cadrelor didactice din ASE (în anul

univ. 20L7-2018, din totalul de 1060 cadre didactice titulare gi asociate

ale ASE, 173 sunt conducätori de doctorat, reprezentând t6,32% din
totalul personalului didactic çi de cercetare cu titlul gtiinlific de doctor);
o ExecuÏia bugetarä excedentarã a ASE în ultimii 5 ani calendaristici 5i

dezvoltarea finançärii prin atragerea de surse de finanlare alternative
(proiecte de cercetare, sponsorizäri, servicii cätre comunitate);
¡ Preocuparea permanentä a Conducerii ASE pentru investilii în spalii,

infrastructurä çi logisticã pentru cercetare, corelatä cu atragerea de

fonduri pentru cercetare; în acest context, se evidenliazä preocuparea

sporitä a Conducerii ASE pentru cre5terea numärului de articole publicate

în reviste relevante, cotate lSl, cu factor de impact gi scor relativ de

influentä, inclusiv prin instrumente de stimulare financiarä (de ex.,

premierea activitätii de cercetare de excelen!ä din fondurile ASE), prin

asigurarea accesului la baze de date internalionale (de ex., asigurarea

accesului gratuit la ANELIS PLUS de cãtre ASE) 5i prin achizitionarea de

softuri de specialitate (de ex., SPSS, Galileo) 9i a unui soft antiplagiat

achizifionat în numele Universitälii;
¡ Urmärirea gi evidentierea citärilor în reviste lSl a lucrärilor publicate de

membrii comunitälii academice, cregterea relevanlei internalionale a

fiecärui cadru didactic;
. Raportul dintre numärul de studenti $i numärul de posturi didactice

este destul de scäzut la nivelul ASE, ceea ce permite desfäSurarea unui

învãtämânt centrat pe studenli;
o Buna colaborare existentä între cadrele didactice - studenli - absolvenli

angajatori/beneficiari ¡i preocuparea permanentä pentru

îmbunätãlirea rela¡iei cu aceçtia; studenlii se bucurä de suslinere din

partea cadrelor didactice în ceea ce privegte activitälile didactice, de

cercetare çi socio-culturale; se remarcä legäturile strânse cu mediul de

afaceri gi numãrul ¡mportant de parteneriate încheiate de ASE gi

facultälile acesteia cu mediul de afaceri - actori cheie din mediul

economico-social, inclusiv pentru Proctica studenfilor, facilitând inserlia

studenlilor pe piaça forfei de muncä în multinalionale gi în organizafii de

renume în plan regional 9i naçional gi oferind astfel posibilitãti mai bune

de angajare pentru absolvenfii ASE;

¡ Programele de studiu evaluate sunt organizate în conformitate cu

obiectivele generale çi specifice ale fiecärui program, definite cu

claritate gi în concordanfã cu cerintele de pe piala muncii, cu Plonul de

învöfömânt, cu ponderile disciplinelor exprimate prin credite de studiu

ECTS, cu FiSele disciplinelor incluse în Plonul de învöfömânt;
¡ Unele programe de studiu ale ASE sunt considerate foarte performante

5
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în zona educaçiei din România (de ex., programul de studii de licençä

Administrofie Publicå, la care expertul evaluator a apreciat calitatea

proceselor de predare 5i învä¡are ca fiind majorä);
¡ Disciplinele cuprinse în planurile de învã1ämânt aferente programelor

de studii ale ASE corespund Standardelor specifice de evaluare academicö

ARACIS;

o Îndeplinirea standardelor gi asigurarea formärii abilitälilor pentru

meseriile propuse conform COR;

o Continuitatea bunä çi diversificatä a programelor de studi¡ universitare

de licen¡ä la nivel de studii de master gi doctorat organizate în cadrul ASE;

. Rata mare de angajare a absolvenfilor programelor de studii ale ASE;

¡ Facultälile ASE dispun de spalii de învätämânt corespunzätoare
desfãgurärii în bune condiçii a procesului didactic, precum çi de baza

materialä a universitälii, 100 % proprie. dotatä corespunzätor pentru

desfägurarea unui proces instructiv-educativ gi de cercetare gtiinïificã de
calitate; este apreciatä cretterea numãrului de laboratoare de

specialitate, inclusiv a numärului de laboratoare de informaticä din ASE în
perioada 20L3-20t8, dotarea laboratoarelor inclusiv cu softuri de

specialitate, dotarea sälilor de curs cu sisteme de videoproiectare,
calitatea echipamentelor çi a surselor de informare, ; este evidenfiatã
buna accesibilitate a studenfilor la resursele de învä1are, precum çi gradul

ridicat de diversificare a acestora, disciplinele din planul de învätämânt
fiind acoperite cu materiale didactice;
¡ ASE dispune de spalii de cazare, de cantinä proprie ¡i de spalii destinate
studenlilor, inclusiv de editurã proprie; se asigurä studenlilor servicii
sociale de calitate (cämin, centru medical, centrul de consiliere în carierä
- CCOC, bazä sportivä 5i salä de sport);
r Biblioteca ASE dispune de o salä multimedia destinatã studenïilor 9¡

deline un fond de carte foarte bogat din literatura de specialitate
româneascä gi internalionalä; suficient pentru a acoperi integral
disciplinele din planurile de învä!ämânt, din care cel pulin 50% reprezintã
titluri de carte sau cursuri de specialitate pentru domeniul supus

evaluãrii, apärute în ultimii 10 ani în edituri recunoscute; studenlii au

acces electronic la materialul didactic ai la sursele bibliografice pe

platformä, la bibliotecä, precum ;i prin bazele de date de specialitate
puse la dispozilie gratuit de ASE; de remarcat este 5i faptul cá Facultotea
de EconomieTeoreticã 5i Aplicatä a ASE este partener la revista de profil:
Economie teoreticõ 5i oplicatã, inclusä în baze de date internalionale, çi la

revista Romonion-Russian. Journal of Scientific Reseorch in Economics;
pentru perioada 20t3-2O!8, se evidenliazä:
- Cregterea numärului de locuri in sälile dc lecturä ale bibliotecilor ASE;

- Dotarea sãlilor de lecturä cu copiatoare funclionale pentru uzul

studentilor;
- Cregterea numärului de abonamente la periodice românegti gi strãine
dc specialitate;
o ASE acordã studenlilor burse de performançã, burse de merit, burse

sociale ti alte facilitäli;
o Asocierea facultälilor ASE în asocialii profesionale specifice (de ex.,

AFER, CECCAR, CAFR, etc.) gi sprijinirea participärii studençilor
Universitälii la competi¡iile studenleSti organizate de aceste asociafii (de

ex., Olimpiada Nationalä a EconomiStilor în Formare, organizatä anual de

AFER);
¡ Efortul suslinut de internafionalizare - promovarea internalionalizärii
programelor de studii ale ASE, prin contracte gi acorduri cu universitãti

6
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din UE, Turcia, Rusia, Emiratele Arabe, Azerbaidjan, SUA, etc.;
¡ Cooperarea cu diverse organisme profesionale internafionale (de ex.,
ACCA, CIMA, ICAEW) prin oblinerea de acreditäri internalionale ale unor
programe de studii din oferta ASE;
¡ Preocuparea pentru cooperarea strânsä cu companiile multinationale,
în scopul schimbului de idei cu privire la îmbunätä!irea procesului
didactic Ai de cercetare (de ex., Focultotea de Relafii Economice
lnternalionale a ASE organizeazä a Vlll-a editie a conferinlei
internalionaleThe Future of Europe, în parteneriat cu BNR) gi cu privire la
facilitarea inserfiei studenlilor ASE pe piala muncii (de ex., la Focultotea
de Rela¡ii Economice lnternationale a ASE se organizeazä discu!ii
säptämânale cu reprezentan}ii mediului de afaceri pentru corelarea
planurilor de învä!ämânt cu cerintele piefei muncii gi pentru activitäli de
mentorat gi încheiere de acorduri de practicä gi internship); de asemenea,
de apreciat este faptul cä la nivelul ASE çi respectiv, al fiecãrei facultäli a

ASE, existã câte un Consiliu Consultativ, care include angajatori, studenli
çi echipa de conducere gi prin intermediul cärora sunt organizate
evenimente sau întâlniri anuale cu angajatorii gi absolventrii programelor
de studii, în vederea îmbunätãtirii procesului de învä!ämânt $i a

îmbunätãtirii formelor de colaborare; totodatä, multe cadre didactice ale
facultälilor ASE au un nivel foarte bun de interacliune cu mediul socio-
economic, ceea ce conduce la crearea unei strânse legäturi între
activitatea de predare çi realitatea practicä;
o Consolidarea prestigiului internafional prin includerea ASE în
principalele clasamente internalionale: admiterea (20L7) în clasamentul
Shonghai Acodemic Ranking of World Universities, în care ASE se claseazä
pe locul t5!-20O, în domeniul Stiinielor economice - cea mai bunä
pozilie ocupatä de universitälile românegti prezente în top; prezenfa ASE

pentru al doilea an consecutiv (20!7) în clasamentul QS World lJniversity
Rankings, în care se situeazä pe locul 301-350 la nivel global, în domeniul

Stiintelor economice; de asemenea, pentru prima datä, ASE a fost inclusä
în topul regional EECA - Emerging Europe & Central Asia - edilia 2018; la
nivel regional, ASE se pozilioneazä pe locul 76, în top 2,6Yo universitäti din
regiunea EECA, în aceeaSi categorie cu universitälile partenere din
Consorlíul Universitario; în perioada 20t3-20t8, ASE a continuat sä

furnizeze date pentru U-Multirank, realizat sub tutela Comisiei Europene,
de cãtre CHERPA - Consortium for Higher Education and Research

Performance Assessment: CHE - Centre for Higher Education
Development, CHEPS - Center for Higher Education Policy Studies,
Universitatea Catolicä Leuven, în colaborare cu EFMD - European
Foundation for Management Development çi EANL - European
Association for Neuroscience and Law;
¡ Consolidarea parteneriatelor internalionale ¡i a imaginii pe plan extern
a ASE prin participarea la evenimente gi activitäli în cadrul relelelor ti
asoeialiilor internalionale relevante pentru domeniul studiilor
universitare economice, ASE fiind afiliatä la t4 relele/asociaTii
internalionale;
o Editarea unui numãr mare de publicalii periodice gtiinlifice: în anul
20L7, ASE a susfinut editarea a 29 de reviste cu recunoattere
internafionalã 5i a 9 volume (pe suport CD) ce confin lucrãri suslinute la

conferinle gtiinlifice organizate în ASE; 3 din cele 29 reviste susfinute de
ASE 

'i-au 
menÏinut recunoatterea Web of Science (WoS) Clarivate (2

dintre aceste revistele au indici scientometrici nenuli în anul 2016), 5i

anume:
- Economic Computotion and Economic Cybernetics Studies ond Research,
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revistä cotatä lsl din 20 iulie 2008, care este prima revistä universitarã
economicå din România recunoscutã internalional;
- Amfiteatru Economic, revistä cotatä lSl din 2008, care publicä articole
gtiinlifice scrise de autori ce provin în principal din mediul universitar, dar
gi din lumea afacerilor sau din domeniul administrativ. Domeniile de
cercetare includ economia politicä, comerlul internafional, marketingul,
etica afacerilor, guvernantra întreprinderilor, managementul afacerilor,
rela¡iile internalionale;
- Tribuno Juridicö - Juridical Tribune, revistä indexatä lSl din anul 2015,

care este prima revistä de Stiinle juridice din România indexatä Web of
Science Clarivate;
¡ Valoarea ridicatä a investiliilor realizate în baza materialä a ASE în
perioada 20L3-20L7 - ceea ce a permis dezvoltarea bazei materiale ¡i
modernizarea celei existente (de ex., centrele nou puse în funcliune - din
Bucuregti / str. Occidentului gi din Predeal, investiliile în infrastructura
TlC, respectiv achizilionarea de sisteme de tip Desktop, achizifionarea de

surse neîntreruptibile çi echipament de stocare pentru Datacenter ASE,

achizilionarea de videoproiectoare pentru sälile de curs ¡i amfiteatrele
ASE, calculatoare, multifuncfionale, imprimante, scannere; pachete

software, inclusiv pentru promovarea simulärii proceselor de business çi
a instruirii prin jocuri de afaceri, echipamente de retea; refacerea

infrastructurii din amfiteatre, pentru acoperirea necesitälilor specifice din
procesul didactic de predare, etc.);
¡ Asumarea de cätre conducerea ASE, a obiectivelor de internationalizare
gi alocarea de fonduri pentru participarea la conferinte internalionale din
sträinätate, suplimentarea bugetului Erasmus pentru mobilitä!i de
predare 5i formare 5i atragerea de finançãri în cadrul unor proiecte

externe;
¡ Existenla acordurilor Erasmus+ gi posibilitatea participäri¡ la mobilitäli a

studenlilor gi a cadrelor didactice; se remarcä facilitarea accesului la

burse Erasmus+ gi la alte tipuri de burse, aläturi de oferta bogatä de

internship-uri în stråinätate, precum gi training-urile gi gcolile de varä

organizate în cadrul ASE;

¡ Existenla unor proceduri detaliate pentru diversele activitãti didactice,
de cercetare 5i administratíve, care sunt fäcute cunoscute (dupä caz) atât

cadrelor didactice cât gi studenlilor çi care se aplicã.

Puncte slabe:
¡ lnsuficienta fructificare a numärului mare de Alumni ASE aflali în pozilii
strategice în organizalii publice / guvernamentale 5i în companii
nationale gi multinalionale; absolvenlii ASE au acuzat caracterul relativ
închis al Asocialiei Alumni ASE, despre care oblin foarte puline informatii,

9i faptul cä ASE nu cautä sä-¡i linä aproape absolvenlii;
¡ Accesul la internet wireless (WiFi) în clãdirile ASE este intermitent t¡
necesitã nume de utilizator (usernamel gi parolä, atât pentru studenli, cât

5i pentru cadrele didactice, ceea ce constituie disconfort pentru ambele
categorii;
o Numärul destul de redus de discipline oplionale gi facultative în unele
Planuri de învölömânt (de ex., la programul de studii universitare de

licen!ä Administrorea ofacerilor în comer.t, turism, servicii, merceologie 5i
managementul catitã¡iil. În cazul unora dintre programele evaluate,
ponderea disciplinelor opl¡onale nu atinge nici standardul minim de L0%

(de ex. Cibemeticö economicã - 6,66y", Contabilitote 5i informaticö de
gestiune - între 4,03y" - 7 ,78yo, func}ie de criteriul aplicat pentru calculul
ponderii, Economie aqroolimentorã si a mediului - 9,45%, calculat dupä
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criteriul ponderii numãrulu¡ de ore - 196 ore, Economie 5i comunicare
economicã în afoceri - 9,02yo, calculat dupã criteriul ponderii numärului de
ore - 196 ore), aça cum rezultä din FiSele vízitei întocmite de experlii
evaluatori pe programe. Pe de altä parte, la programul de studiu
Economie 5i ofaceri internafionale, se constatä o depäçire a procentului
de 20% maxim admis la ponderea orelor aferente disc¡plinelor oplionale
(acesta fiind de 22,87yo, conform FiSei vizitei programului EAI);
¡ Existenla a numeroase "ferestre" în orarul studenlilor pe parcursul unei
säptämâni (de ex., la programul de studi¡ universitare de licen!ä
Administrarea afacerilor în comeft, turism, servicii, merceologie Si
monagementul colitölii gi la programul de studi¡ universitare de licenlã
Finanle 5i Böncil gi se impune optimizarea/o condensare a acestuia;
¡ lnteresul scäzut al studenlilor pentru disciplinele facultative (de ex., la

programul de studi¡ universitare de licen!ä Ciberneticö economicö), din
cauza faptului cä ASE a impus o taxä pentru acestea; de asemenea,
studenTii de la celelalte programe de studii ale ASE dinafara Facultãlii de
REI (de ex., de la programul de studii universitare de licençä Economie
ogroalimentarã 5i o mediului) au semnalat faptul cä sunt interesali sä

studieze cel puçin 2 limbi sträine în to¡i cei 3 ani de studii de licençä 9i

respectiv, în cei 2 ani de studii de masterat, însä nu au aceastä
posibilitate, decât eventual, prin discipline facultative pentru care însä
trebuie sä achite taxe suplimentare, motiv pentru care ar dori sä poatä
accesa limbile sträine pentru afaceri mäcar prin intermediul pachetelor
oplionale; la întâlnirea echipei de evaluare cu angajatorii absolventilor
ASE, ace5tia au apreciat cä, cunoaçterea limbilor sträine pentru afaceri
constituie un criteriu important în seleclia forlei de muncä;
¡ Resursele financiare proprii nu acoperä în întregime nevoile de
dezvoltare; de ex., s-a constatat accesul limitat la resurse financiare în
vederea achizilionärii de software-uri de modelare gi simulare adecvate
cerinfelor moderne de pregätire universitarä în domeniu la programul de
studii universitare de licen!ä Ciberneticã economicã;
¡ Nivelul relativ scäzut al relafiilor de colaborare cu universitãli din
Europa privind accesul studenlilor la burse de mobilitäli prin programul
ERASMUS+, în special pe spaliul anglofon (de ex., la programul de studii
universitare de licençã Ciberneticö economicö);
r lnsuficienla spaliilor pentru desfägurarea activitälii curente a cadrelor
didactice ale ASE (4-5 persoane desfãçoarä act¡v¡tatea în acelagi birou),
înafara activitäIilor didactice;
o Ponderea prea mare a disciplinelor fundamentale în planul de
învä!ämânt valabil începând cu anul universitar 20L7-20L8,|a programul
de studii universitare de licen¡ä Contab¡litate Si informoticö de gestiune;

de asemenea, la programul de studiu Economie 5i afaceri internalionole,
se constatä o depä5ire a ponderii de 30% maxim admise a disciplinelor
fundamentale (aceasta fiind de 35,35y", conform FiSei vizitei programului
EAr);
¡ Numärul redus de mobilitäfi externe ale cadrelor didactice de la

programul de studii universitare de licenlä Economie ogroalimentarö 5i a
mediului, cu toate cä în anul 2017, s-au derulat 259 de mobilitäli
internationale ale cadrelor didactice ale ASE, în cregtere cu 26,9/o falä de
anul 2016 (204 mobilitãli), urmare a asumärii de cätre conducerea ASE, a

obiectivelor de internafionalizare gi alocärii de fonduri pentru
participarea la conferinle internalionale din sträinätate, suplimentärii
bugetului Erasmus pentru mobilitäli de predare ¡i formare çi atragerii de
finantäri în cadrul unor proiecte externe;
¡ lmplicarea redusä a cadrelor didactice în activitätile extracurriculare cu
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studenlii la programul de studii universitare de licentrã Economie 5i
comunicare economicö în ofaceri;
o lmplicarea redusä a studenlilor de la programul de studii universitare
de licençä Economie 5i comunicare economicö în afaceriin derularea unor
proiecte de cerceta re/granturi;
o Asigurarea unei corespondenle optime între inputurile de la cursuri gi

seminarii gi respectiv, structura 5i modul de examinare (de ex., la

programul de studii universitare de licenTä F¡nonle 5i Bãnci);
. Asigurarea unui numär mai mare de ore de activitä¡i aplicative
(seminar, proiect, laborator) la disciplinele de specialitate din planurile de
învä1ämânt ale programelor de studii universitare de licen!ä ale ASE (fapt
semnalat de studençi de la toate programele de studii), în raport cu orele
alocate cursurilor sau disciplinelor fundamentale / complementare;
¡ Relalia gi comunicarea necorespunzätoare a personalului din
secretariatele facultälilor ASE cu studenlii (fapt semnalat la vizitä de
studenTi de la toate programele de studi¡);
. SpaÏiile de învãjämânt aferente programului de studii universitare de
licenfä Finanle 5i Bänci nu respectä în prezent normativele preväzute în

standardele specifice ARACIS;
o Planul de învä1ämânt actual al programului de studii universitare de
licençã Finanle 5i Bãnci nu respectä în totalitate cerinfele standardelor
specifice ARACIS, existând depã9iri la ponderile disciplinelor
fundamentale; cu toate acestea, Facultatea a propus un plan nou de
înväfämânt ce va fi valabil începând cu anul universitar 2Qt8-2Ot9, care
urmeazä sã parcurgä procedurile de aprobare reglementate la nivelul ASE

gi care, conform aprecierii expertului evaluator al acestui program, va

respecta în totalitate cerintele standardelor specifice ARACIS.

Administrarea

afacerilor (în

limba englezä)

încredere

Capacitatea

de çcolarizare
în primul an

de studi¡: 350

studençi

Aspecte pozitive:
. Îndeplinette standardele 5i asigura formarea abilitäfilor pentru
meseriile propuse conform COR
¡ Promovarea internafionalizärii programului prin contracte ¡i întelegeri
cu universitä1i din EU, Turcia, Rusia, Emiratele Arabe, Azerbaidjan, SUA

Aspecte negotive:
o Nu s-au constatat aspecte negative consemnabile.
Recomandãri:
o Revederea politicii privind promovarea gi angajarea de noi cadre
didactice, mai ales pe funcçii mici: asistent çi lector.

Administrarea

afacerilor în

comert, turism,

servicii,

merceologie çi

managementul

calitä!ii

Încredere

Capacitatea

de ¡colarizare
în primul an

de stud¡¡: 500

studen¡i

Aspecte pozitive:
o Disciplinele cuprinse în planul de învätämânt aferent programului de
studii corespund Standardelor specifice de evaluare academicä ARACIS.

o Programul de studii evaluat este organizatîn conformitate cu obiectivele
generale gi specifice ale programului, definite cu claritate 5i în

concordantä cu cerintele de pe piaÌa muncii, cu planul de învätämânt cu

ponderile disciplinelor exprimate prin credite de studiu ECTS, cu figele

disciplinelor incluse în planul de înväIämânt.
oFacultatea dispune de spatii de învätãmânt corespunzätoare
desfä5urärii în bune conditii a procesului didactic.
.Calitatea echipamentelor gi a surselor de informare: dotarea
laboratoarelor, dotarea sälilor de curs cu sisteme de videoproiectare.
¡ Calitatea resursei umane; cadrele didactice au activitate de cercetare
gtiinlificä în domeniul de studiu Administrarea afacerilor.
o Se acordä studentilor burse de performanta, burse de merit, burse
sociale 5i alte facilitäti.
¡ Universitatea dispune de spaTii de cazare, de cantinã proprie çi de spatii
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destinate studenfilor, inclusiv editurä proprie.
. Existenla acordurilor Erasmus si posibilitatea participäri¡ la mobilitäli a

studenlilor gi a cadrelor didactice.
Aspecte negative:

o Numär destul de redus de discipline oplionale çi facultative.
¡ Studenlii propun o condensare a orarului, astfel încât sä nu existe
foarte multe ferestre pe parcursul unei sãptämâni.
Recomandãri:
o Cregterea numãrului de discipline oplionale çi facultative, pentru a

marca specificitatea programului, a-l delimita de alte programe de studii
din domeniul Administrarea afacerilor çi a-l face mai atractiv pe pia}a de
profil.
r Atragerea de fonduri pentru cercetare prin cregterea partic¡pärii la

compet¡tiile lansate, inclusiv pe plan internalional.
Administralie
publicä

Încredere

Capacitatea

de çcolarizare
în primul an

de stud¡¡: 350

student¡

Aspecte pozitive:
. Programul de studii de licen¡ã "Administralie Publicä" din cadrul ASE

BucureSti este unul dintre programele foarte performante în zona

educaliei în administralie publicã. Calitatea proceselor de predare çi
înväçare este majorä. Se remarcä un efort suslinut de internalionalizare.

1r_0"o" 
negative:

Recomandäri:
. Comisia de evaluare recomandä continuarea procesului de
interna!iona liza re.

Ciberneticä

economicä

Încredere

Capacitatea

de ¡colarizare
în primul an

de studii: 350

student¡

Aspecte pozitive:
. Numärul mare de absolvençi de liceu înscrigi la admitere în ultim¡i ani.
Aspecte negative:
. Studenlii nu opteazä pentru discipline facultative. Din discufiile cu

studençii a reiegit cä pentru disciplinele facultative, institulia a impus o
taxã.
Recomandäri:
. Achizilionarea de software-uri de modelare çi simulare adecvate

cerinlelor moderne de pregätire universitarä în domeniu;
. Dezvoltarea relafiilor de colaborare cu universitäfi din Europa privind
accesul studenlilor din domeniu la burse de mobilitäli din cadrul
programului ERASMUS+, în special pe spatiul anglofon

Contab¡l¡tate ç¡

informaticä de

gestiune

Încredere

Capacitatea

de ¡colarizare
în primul an

de stud¡¡: 550

studenli

Aspecte pozitive:
. Din cele 165 cadre didactice, 162 au titlul de doctor (97,57%) gi 2 de

doctorand (2,43%). Din acestea delin:
- Doctorat contabilitate - 83 cadre didactice (50,30%;

- Doctorat finanle - 13 cadre didactice (7,87%l;

- Doctorat management - 6 cadre didactice (3,63%);

- Doctorat economie - 7 cadre didactice 4,24%l;
- Doctorat informaticã economicä - 4 cadre didactice (2,42%l;

- Doctorat marketing -7 cadre didactice (4,24%l

- Doctorat statisticä - 9 cadre didactice (5,45%);

- Doctorat drept - 10 cadre didactice (6,06%);
, Exista 24 conducãtori de doctorat care desfãçoarä activitãli didactice la

programul de studiu evaluat, din care: 11 în domeniul Contabilitate; 2 în
domeniul Economie; 4 în domeniul Finantre; 3 în domeniul lnformaticä; 1

în domeniul Management; 2 în domeniul Marketing; L în domeniul
Statisticä.
r Corp profesoral relativ tânär având competentä în domeniile în care îgi

desfãçoarä activitatea didacticã (curs / seminar); Vârsta medie a celor 165
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cadre didactice titulare este 45 ani ceea ce asigurä acoperirea pe eel putin

un ciclu de licentä a activitãlilor didactice.
. Posturile didactice (80,80) sunt ocupate de personal didactic cu norma

de bazä în institu!ie(70,66)în proportrie de 87,46%;
. Disciplinele din planul de învä!ämânt sunt acoperite cu materiale

didactice, din care: 661 titluri de carte în edituri (din care 64 titluri
individuale elaborate prin Editura ASE); disciplinele au suport de curs în

format electronic pentru lD sau format tipärit; din totalul exemplarelor

din bibliotecä de 4.422buc., L.L29 buc. provin din Editura ASE (25,53%).

. Facilitarea inserliei studentilor pe piala fortei de muncä în

multinationale gi în marile cabinete de audit;
. Facilitarea accesului la Burse Erasmus gi la alte tipuri de burse, training-

uri, gcoli de varä, internship-uri în sträinätate;
. Cooperarea cu diverse organisme internafionale ale profesiei prin

obtrinerea de acreditäri internationale (ACCA, CIMA, ICAEW);

. Cooperarea cu multinationale în scopul schimbului de idei, facilitärii

insertiei studentilor;
. Multe cadre didactice ale facultätii au un nivel foarte bun de

interactiune cu mediul socio-economic, ceea ce înseamnä crearea unei

strânse legäturi în predare cu realitatea practicä;
. Preocupare permanentã pentru îmbunätätirea relatriei cu studentii;
. în perioada 2015/2A17 contribulia gtiinlificä (numärul de publicatii

/comunicäri $t¡inTifice a cadrelor didactice) a cadrelor didactice

participante la programul de studiu evaluat este: 2,L3

contribuf iilan / cadru didactic.
. Bazä materialä corespunzätoare.
Aspecte negative:

Recomandäri:
. Dezvoltarea la seminarii, proiecte a studiilor de caz cu aplicabilitate în
practica serviciilor aläturi de pract¡ca din domeniul productiei.
. Organizarea de activitäli didactice care sã aprofundeze cunoçtinlele
asupra modelelor de business.
. Atragerea în procesul de predare gi seminarizare a mai multor
specialiçti din domeniu.
. Dezvoltarea de act¡vitäTi de formare gi de cercetare çtiintificä care sä

impunä lucrulîn echipä çi colaboräriîntre facultäli.
. Dezvoltarea activitälilor de voluntariat adresate studenlilor.
. Organizarea de activitäli (consulta¡ii, etc.) care sä contribuie la

cretterea gradului de înlelegere a tematicilor din fiçele unor discipline
(ex. Microeconomie, Macroeconomie) cu efect în cregterea gradului de
promovabilitate gi a mediei notelor pe serii de studiu.

Economie

agroalimentarä

çi a mediului

Încredere

Capac¡tatea

de gcolarizare

în primul an

de studii: 375

Aspecte pozitive:
. Cadre didactice cu competenle în domeniul disciplinelor predate
. O bunä cont¡nuitate a programelor de studii universitare de licençã la

nivel de studii de master çi doctorat
o Buna accesibilitate a studentilor la resursele de învätare
. Numär ¡mportant de parteneriate încheiate cu mediul de afaceri -
actori cheie din mediul economico-social inclusiv pentru practica
studenlilor
. Biblioteca ASE detine un fond de carte foarte bogat din literatura de
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student¡ specialitate româneascã çi internationalã
. Creçterea coeficientului de echivalare folosit pentru finanlarea
studenlilor înmatriculali la programul de studii de licenträ EAM de la 1 la
1,65 (în anul 2018)
Aspecte negative:
Numär redus de mobilitäli externe ale cadrelor didactice
Recomandäri:
.Cregterea numärului de contracte de cercetare în care sunt implicate
cadrele didactice gi implicarea studenlilor în aceste tip de activitäti
. Diversificarea surselor de finanlare prin cregterea numärului de
accesäri ale proiectelor cu finantäri din fonduri europene
¡ Cregterea networking-ului internalional în ceea ce priveSte mobilitatea
internafionalä a cadrelor didactice pentru transferul de bune practici
pedagogice çi de cercetare.

Economie çi

comunicare
economrce rn

afaceri

Încredere

Capacitatea

de çcolarizare
în primul an

de studii: 300

studen¡i

Aspecte pozitive:
. Facultatea dispune de baza materialä a universität¡¡, 100 %o proprie,
dotare corespunzãtoare pentru desfägurarea unui proces instructiv -
educativ gi de cercetare $tiintificã de calitate;
¡ Competenïa didacticä 9i gtiin¡ificä a cadrelor didactice cu activitäl¡ la

programul de studii evaluat gi utilizarea unor metode moderne de lucru

cu studenlii, a platformei www.profesori.ase.ro, www.online.ase.ro çi a
materialelor de studiu individual;
. Se asigurä studenlilor servicii sociale de calitate (cämin, centru medical,

Centrul de consiliere în carierä, bazä sportivä çi salä de sport);
. Raportul student/profesor este mic, ceea ce din punct de vedere al

ca litãlii activitä!ii prestate este favorabil;
. Existä parteneriate locale pentru desfägurarea practicii de specialitate,
în domeniul programului de studiu, oferind posibilitätri mai bune de
angajare pentru studenli;
. Studenlii au acces electronic la materialul didactic pe platformã gi la
sursele bibliografice, la bibliotecä, prin bazele de date;
¡ Facultatea este partener la Revista de profil: Economie teoreticä 5i

aplicatð incluse în baze de date internationale gi la Revista Romanian-
Russian. Journal of Scientific Research in Economics;
. Programul oferä posibilitatea continuär¡i studiilor prin Master în

domeniu.
Aspecte negative:
. Slaba implicare, în calitate de beneficiar, în cercetarea gi derularea
unor proiecte de cercetare în domeniul programului evaluat, sau a unor
proiecte cu mediul de afaceri;
. lmplicare redusä a cadrelor didactice în activitälile extracurriculare cu

studenlii;
. StudenTii nu sunt atragi suficient sä participe la derularea unor proiecte
de cercetare/ granturi;
Recomandäri:
¡ Participarea tuturor cadrelor didactice la activitätile de tutoriat.
. Mai bunä organizare a planului de învä!ämânt (ca structurä), din
perspectiva oplionalitäTii;
. lntegrarea studenlilor în colectivele de cercetare ale cadrelor didactice
ale facultätii.
.lmplicarea tuturor cadrelor didactice în activitätile extracurriculare ale

studentilor;
. Cregterea vizibilitãlii Centrului de consiliere gi informare în carierä, în

rândul studen!ilor.
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Finançe çi

bänci

Încredere

Capacitatea

de çcolarizare
în primul an

de studi¡: 500

studen¡i

Aspecte pozitive:
¡ Biblioteca ASE dispune de un fond de carte într-un numär de exemplare
suficient pentru a acoperi integral disciplinele din planurile de
învätämânt, din care cel putrin 50% reprezintä titluri de carte sau cursuri
de specialitate pentru domeniul supus evaluãrii, apärute în ultimii 10 ani
în edituri recunoscute.
¡ La nivelul programului de studii existä un Consiliu Consultativ, care
include angajatori, studenli 5i echipa de conducere gi sunt organizate
evenimente sau întâlniri anuale cu angajatorii 5i absolventii programului
de studii în vederea îmbunätätirii procesului de învä1ämânt gi a

îmbunätätirii formelor de colaborare.
. Realizärile de cercetare gtiintificä ale cadrelor didactice:

- 34 de cãrli 5i capitole în cärti;
- 13 articole publicate în reviste indexate lSl;

- 109 de articoleîn reviste indexate BDI;

- 75 articole în volume de conferinte cu referenti (neindexate).
o Vârsta medie a cadrelor didactice care sustin programul de studiu este
de 41 de ani, ceea ce garanteazä continuitatea activitätrii în perioada
urmätoare;
. Baza materialä a programului de studi¡, care oferä posibilitatea

desfä5urärii unui proces de educare-formare la standarde
corespu nzãtoare;
. Raportul dintre numãrul de studenli Si numãrul de posturi didactice
este destul de scäzut, ceea ce permite desfäSurarea unui învã!ãmânt
centrat pe studenti;
¡ Relatiile dintre studenti gi cadre didactice sunt corespunzätoare,
existând o disponibilitate realä din partea cadrelor didactice de a-i

îndruma, sprijini gi consilia pe studentii programului de studii;
. Relalia bunä cu mediul de afaceri gi cu institufiile publice locale, ceea ce

permite plasamente de practicä, posibilitãli de angajare, burse de studiu,
internshipuri çi posibilitäli de angajare;
. Rata mare de angajare a absolvenlilor programului de studii;
. Dotarea bibliotecii cu o salä multimedia destinatä studentrilor.
Aspecte negative:
. Spaliile de înväfämânt nu respectä în prezent normativele preväzute în
standardele specifice ARACIS;
. Planul de învã!ämânt actual nu respectä în totalitate cerinlele
standardelor specifice ARACIS, existând depä9iri la ponderile disciplinelor
fundamentale.
Recomandäri:
. Actualizarea continuturilor fiçelor de disciplinä, îndeosebi în ceea ce

priveçte data apariliei unor lucräri gi manuale;
. Asigurarea unei corespondenle optime între inputurile de la cursuri çi
seminarii gi respectiv structura çi modul de examinare a studenlilor;
. Încurajarea studenlilor pentru a participa la programele de tip Erasmus
gi dezvoltarea relelei de parteneriate Erasmus a facultälii;
¡ Optimizarea orarului la programului de studii evaluat pentru evitarea
apariïiei timpilor de agteptare între douä activitäli didactice succesive;
. Analiza oportunitälii introducerii unor cursuri care sä genereze abilitäli
de genul "soft skills", cerintrã menlionatä çi de cätre angajatori;
. ÎmbunãtäÏirea relaliilor dintre studenli gi Secretariatul Facultä!ii,
eventual prin extinderea timpului de lucru cu studenlii.

Economie çi

afaceri

Încredere Aspecte pozitive:
. lntensificarea activitäÏi¡ de cercetare çi publicare a rezultatelor
cercetärii ( Elaborarea gi publicarea primului Tratat de Relalii Economice
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internafionale

Capacitatea

de çcolarizare
în primul an

de studii:460

studen¡i

lnternationale- Teorii, strategii, politici, instrumente 5i studii de caz,

lucrare care este în curs de traducere gi în limba englezä);
¡ A opta editie a conferinlei internalionale The Future of Europe ( în
parteneriat cu BNR);
. Organizare de discuçii säptämânale cu reprezentantii mediului de
afaceri pentru corelarea planurilor de înväfämânt cu cerintele pietei
muncii gi pentru activitãli de mentorat gi încheiere de acorduri de
practicä 5i internship;
Aspecte negative:

Recomandäri:
¡ Atragerea de studenti strãini , în principal din spatiul extra-comunitar

Ca urmare a celor menfionate în tabelul anterior, s-au propus majoräri ale cifrelor de gcolarizare pentru

2 din cele 9 programe evaluate, justificate de experlii evaluatori prin Fiçete vizitei çi Rapoartete sintetice

aferente, astfel:

- la programul Administrarea afacerilor (în limba englezö), cifra de gcolarizare propusã este de 350

fafä de 200 cât este preväzutä în Hotörâreo Guvernului nr. 740/2077 pentru oprobarea

Nomenclatorului domeniilor çi al specializörilor/programelor de studii universitore çi o structurii

institufiilor de învölömânt superior, pentru onul universitar 2077-2018, modificatä gi completatã
prin Hotörâreo Guvernului nr. 675/2017;

- la programul Ciberneticö economicö, citra de gcolarizare propusã este de 350 fa!ä de 220 cât

este preväzutã în Hotörôrea Guvernului nr. 740/2077 pentru oprobareo Nomenclatorului

domeniilor çi ol speciatizöritor/programelor de studii universitore 5i q structurii institutiitor de

învö!ömânt superior, pentru anul universitor 2077-2078, modificatä çi completatä prin

Hotörâreo Guvernului nr. 615/2017.

Pentru cele nouä programe de stud¡¡ universitare de licen!ä evaluate, propunerile comisiílor de

experli permanenfi de specialitate la care sunt arondate programele evaluate, au fost de acordarea

calificativelor încredere, iar pe componenta institutionalå concluzia directorului de misiune 5i a

coordonatorului echipei de experli evaluatori a fost cä Academiei de Studii Economice din

Bucuregti ise poate acorda calificativul Grdd deîncredere Ridícotîn ceea ce priveSte managementul

institutiei, în materie de asigurare a calitãtii programelor de studii 5i de respectare a standardelor

academice de acordare a diplomelor de absolvire.

Din Røportul prelÍminor øl Directorului çi Coordondtorulu¡ de misíune rezultä urmätoarele:

tt.7. STRUîTURA tNSTrTUTtEt. OFERTA EDUCATTONALA (DOMEN\L, qROGRAME DE STUD\T)

Academia de Studii Economice din Bucureçti a fost înfiinlatã prin Decretul Regal nr. 2.978 din 6

aprilie 1913, publicat în Monitorul Oficial al României din 13 aprilie 1913 sub denumirea ,,Academia de

Înalte Studii Comerciale gi lndustriale".

În anul !947, Acodemia de înatte Studii Comerciole çi tndustriate, în urma fuziunii cu Acodemia de

Studii Cooperotiste, gi-a schimbat denumirea în Academia de $tiinfe Comerciole 5i Cooperatistø pentru

ca un an mai târziu sä i se dea titulatura de. tnstitutut de $tiinfe Economice çi Ptanificare. în anul

universitar L967-L968, denumirea sa se schimbä din nou. în Academia de Studii Economice din Bucureçti,

denumire care se pästreazä çi astäzi.

L5



Q, ROMANIA
t9ìa-?ora I sÁRsÁrolllM rMpREuNÁ

Academiø de Studii Economice din Bucureçti este în prezent, o universitate de stat de interes

nalional, cu personalitate juridicä, ;i face parte din Sistemul European al Înväçämântului Superior,

constituit în anul 2005. ASE este o universitate de cercetare avansatä 5i educafie, care funcfioneazä pe

baza principiului autonomiei çi al rãspunderii publice gi care dispune de libertate universitarä, în baza

Constituliei României, a legislaliei din domeniul învã1ämântului superior românesc gi a celorlalte

reglementäri legale din România, fiind o organizalie non-profit.

Sediul Academiei de Studii Economice din BucureSfi conform legii de înfi¡nlare, a cartei 5i a site-

ului oficial al universität¡¡ este în Piala Romanä Nr. 6, sector 1, Bucuregti. Cele 12 facultãli au sediile în 6

clädiri proprii ale ASE .Prin facultä|ile sale çi Centrul lD-lFR, ASE organizeazä în clädirile proprii din

teritoriu fi studi¡ universitare de lícen!ä la forma de învä1ãmânt la distanTä.

Acodemio de Studii Economice din Bucureçtr, în conformitate cu Organigrama proprie gi cu

Hotörârea Guvernului nr. 140/2017 pentru oprobarea Nomenclatorului domeniilor pi al

specializörilor/progromelor de studii universitore 5i o structurii instituliilor de învð¡ãmânt superior,

pentru onul universitor 2077-20f8, modificatä gi completatä prin Hotörôreo Guvernului nr. 675/2077,

funclioneazä la momentul efectuärii vizitei de evaluare externä cu LL domenii de licenlä organizate în

12 facultäçi, dupä cum urmeazä:

Nr,

crt,
Facultatea

Domeniul de
licentä

Specializarea/ Programul de
studii universitare de licentä

(locaçia geograficä de

desfåturare 9i limba de
predare)*A

Acreditare
l^ll

Autor¡zare
de

func!ionare
provizorie

IAP}

Forma de
înväçä

mânt

Numår
de

credite
de studii
transfe
rabile

Numär
maxim de
studenli

care pot fi
tcolarizati

1.

Facultatea de
Economie Teoreticä

si Aplicatå
Economie

Economie 5i comunicare
economicä în afaceri

A IF 180 300

2.

Facultatea de
Economie

Agroalimentarä 9i a

Mediului

Economie

Economie agroalimentarã 9i a

mediului
A IF 1-80 375

Economie agroalimentarã gi a

mediului
AP ID 180 r"00

3.

Facultatea de
Administrarea
Afacerilor, cu

predare în limbi
strãine

Administra
rea afacerilor

Administrarea afacerilor (în

limba englezã)
A IF 180 200

Administrarea afacerilor (în

limba francezã)
A IF 180 100

Administrarea afacerilor (în

limba germanã)
A IF 180 100

4.
Facultatea de

Business gi Turism
Admin¡stra

rea afacerilor

Administrarea afacerilor în
comer!, turism, servicii,

merceologie gi managementul
ca litãTii

A IF 180 500

Administra rea afacerilor în

comert, turism, servicii,

merceologie çi managementul
cal¡tãli¡ (în limba englezä)

AP IF 180 100

5.
Facultatea de
Management

Manage

ment

Management A IF 180 600

Management (în limba englezã) AP IF 180 100

Management A ID 180 100

Management (la Piatra Neam!) A ID 180 50

Management (la Deva) AP ID 180 75

6.
Facultatea de

Marketing
Marketing

Marketing A IF 180 450

Market¡ns (în limba enslezä) AP IF 180 100

Marketins A ID 180 r25
Marketins AP IFR L80 100
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Nr.
crt.

Facultatea
Domeniul de

licentä

Specializarea/ Programul de
studii universitare de licentä

(locatia geograficä de
desfå$urare 9i límba de

predare)*A

Acreditare

l^ll
Autor¡zare

de
functionare
provizoríe

(AP}

Forma de
înväçä
mânt

Numär
de

credite
de studii
transfe
rabile

Numãr
maxim de
studen!i

care pot f¡
gcolarizati

7

Facultatea de
Ciberneticä,
Statisticä 9i
lnformaticã
Economicä

Ciberneticã,
statisticã t¡
informaticã
economicå

Ciberneticå economicä A IF 180 220
lnformaticã economicã A IF 180 300

lnformaticä economicã (în limba
englezä ) AP IF L80 100

lnformaticã economicã A ID 180 r25
Statisticä gi previziune

economicã
A IF 180 100

8.

Facultatea de
F¡nanle, Asíguräri,
Bänci 9í Burse de

Valori

FinanTe

Finanle si bãnci A IF 1"80 500

Finan}e 9i bãnci (în limba
enelezã)

AP IF 180 100

Finante si bãnci A ID 180 100

Finante si bänci (la Buzãu) A ID 180 50

9

Facultatea de
Contabil¡tate t¡
lnformaticä de

Gestiune

Conta bilita
te

Contabilitate ¡i informaticã de
gestiune

A IF 180 550

Contabilitate gi informaticä de
gestiune A ID 180 150

Contabilitate gi informaticã de
gestiune (în limba englezã)

AP IF 180 r25

Contabilitate gi informaticã de
gestiune (la Deva)

AP ID 180 75

10.

Facultatea de Relatii
Economice

lnternat¡onale

Economie gi

afaceri
internalio

nale

Economie çi afaceri
¡nternaTionale

A IF 180 460

Economie 9i afaceri
internationale {în limba enslezã)

A IF 180 725

Limbi moderne
a plicate

Limbi moderne aplicate (englezã

- francezå)
AP IF 180 100

11.

Facultatea de
Adminístralie 9i

Management Public

5ti¡n!e
administra

tive
Administralie publicã A IF 1"80 3s0

Sociologie Resurse umane AP IF L80 r20

L2.
Bucharest Business

School (gcoala de
Afaceri)

Administra
rea afacerilor

MBA Româno-Canadian (în

limba enslezã)**)
A IF t20 50

MBA Româno-Francez INDE (în

limba englezã)**)
A IF r20 50

MBA Româno-Francez INDE (în

limba enslezã)**)
A IFR L20 50

MBA Româno-German
" Management antreprenorial"

(în limba eermanä)**)
A IF 120 25

Management
Dezvoltarea economicã a

întreprinderiit*)
A IF 120 60

De asemenea, la data prezentei vizite de evaluare institulionalä, în ASE funclioneazä

urmätoarele programe de studii univers¡tare de masterat, organizate în cadrul a 11 domenii de studii

un¡vers¡tare de master, în conformitate cu Hotörâreo Guvernului nr. 717/2077 din 76 martie 2077

privind domeniile 5¡ programele de studii universitore de master ocreditate çi numörul max¡m de studenli

ce pot Íi ,colorizofi în anul universitor 2077-2078, modíficatä çi completatä prin Hotörâreo Guvernului

nr.614/2077.
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1l,7.7 Analizd numãruluí de studen!î înmøtrículali
Ca sintezä, evolulia numärului total de studenli la licenfä 9i master de la ultima evaluare

institu!ionalä se prezintä astfel:

Numärul de studenti înmatriculali la toate programele de stud¡¡ g¡

la toate formele de învãfämânt ale ASE, pe an universitar

c¡clul de stud¡¡ 20t3-20t4 20L4-2015 2015-2016 20t6-20t7 20t7-20L8

Licen!ä 13428 13725 r4700 L5470 1s856

Master 7049 6565 6332 5756 576L

Doctorat 874 9s6 943 985 972

Total 2t35L 2t246 21975 222Lt 22589

ASE are reglementatä procedura de promovare a studentului dintr-un an de studiu în altul, în

funcfie de creditele de studiu (ECTS) acumulate prin ,,Regulømentul privind qctiv¡toteo didacticö pentru

studiile universitare de licenfã" - capitolul Vl - Promovareo çi trecereo de la un on de studiu la altul,

regulament care este actual¡zat çi îmbunätälit permanent.

Rata de promovabilitate a studençilor ASE la programele de studii de licenlå în perioada

cuprinsä între ultima evaluare institulionalä çi evaluarea curentã, a fost diferitä pe ani universitari gi

programe de studii, fiind cuprinsä între 42,37yo (la FB-lD, a.u.2OL6-2OL7 / 2Ot7-2018) 9i 100%.

Rata de promovabilitate a studenfilor ASE la programele de studii universitare de master în
perioada cuprinsä între ultima evaluare ínstitulionalä gi evaluarea curentä, a fost diferitä pe ani

universitari gi programe de studii, fiind cuprinsä între 64,79% (la masteratul lnformoticö economicö în

a.u. 2ot4-2ots / 2O1s-2016) 9i L00%.

În ceea ce privegte studiile universitare de doctorat, conform Raportului de Autoevoluare al

IOSUD-ASE pentru perioodo 2076-2077 (Anexa HS nr. 7L/28.06.2OL7 link

http://senat.ase.rolMedia/Default/H olarari%2OSenal/20t7 /20170628/HS%2Onr.%2O71%20din%2028.0

6.2017 %2Ocu%20a n exa. pdf, pp. 5-6), situalia privind numärul de studenti doctoranzi este urmätoarea

Studenli doctoranzi înmatriculali conform
deciziilor de înmatriculare

Studenli doctoranzi stråi ni
înmatriculali conform deciziilor de
înmatriculare

Studenli

doctoranzi în

cotutelä

Anul l 2016 -2017:180, din care LLO buget;
Anul ll 2OI5 - 20L6: 2L2, din care LL0

buget;
Anul lll 20L4-2O15:206, din care 110

buget;
Anul lV 2Ot3 -2014:199, din care 1l"0

buget;
AnulV 20L2- 2013: 156, din care 1L0

buget;
Anul Vl 20LL-2OL2:203, din care 129

buget.

Anul I 2016 -20L7:14 UE + 8 non
UE=22;
Anul I 2015 -2OL6:23 UE + 22 non
UE = 45;

Anul ll 2OI4-2015:7 UE+ 6 non
UE= L3;

Anul lll 2OI3-2OL4:2 UE + 6 non
UE= 8;

Anul lV 20L2-2O13:]-UE + 5 non
UE= 6;

Anul V 207L-20L2:2 non UE.

2OL4 - 1în

stagiu;

2OL4-lîn
stagiu;

2013 - 6 în

stagiu;

20L2- L stagiu +

1- suslinutä.

În anul universitar 2OL6-20L7 au fost exmatriculali pentru neplata taxei de gcolarizare sau a

neîndeplinirii obligaliilor legate de activitatea de cercetare un numär de 57 studenli doctoranzi, din care

37 studentri doctoranzi în anii 1-3 de studii çi 20 în perioadele de prelungire ;i de gralie.

Referitor la numärul de doctori ai ASE confirmali prin Ordin al Ministrului Educaliei în perioada

2013-20L7, tot conform Roportului de Autoevaluare ol IOSUD-ASE pentru perioodo 2076-2017
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(http://senat.ase.rollv/'edia/Defauft/Hotarari%2lSenat/2017 /2017O628/HS%2Onr.%207I%20din%2O28.

O6.2017 %20 cu%20 a nexa. pdf), s it u a ! i a e ste u rm ä to a rea :

o Anul univ.20t2-2013: 256 doctori confirmali;
o Anul univ. 2013-2014: L00 doctori confirmali;
o Anul univ. 20L4-2015: 164 doctori confirmafi;

o Anul univ. 201.5-2016: 38 doctori confirmali;
o Anul univ. 2016-2017: 29 doctori confirmafi gi alte 39 teze suslinute (numärul de teze de

doctorat susfinute în ASE în anul universitar 20L6-2OL7 a fost de 68).

În perioada l ianuarie 2OI7 - 31decembrie2OL7,în ASE au fost suslinute 72 de teze de doctorat gi

au primit confirmarea acordärii titlului de doctor prin Ordin de Ministru un numår de 60 persoane.

Diferenla între tezele suslinute çi cele confirmate rezultä din faptul cä tezele de doctorat sus[inute în

perioada noiembrie-decembrie 2Ot7 nu au fost încä discutate în cadrul Consiliului General al CNATDCU.

În anul universitar 2072-2013, conform Roportului onuol al Rectorului Academiei de Studii

Economice din Bucureçti privind stareo universitölii în onul 2013

(http://ca.ase.rolMedia/Defa u ltldocume nte/Ra port%20Rector%20ASE%20Prof. univ.dr.%20Pavel%20Na

stase%2}-%2oal%20lllea%20an%2Ode%20mandaT.pdf), rata de promovare la nivelulîntregii universitäfi

examenul de finalizare a studiilor universitare a fost dupä cum urmeazä:68,9LYo - studii universitare de

licenträ (85,28%, la programele organizate la forma de învä|ämânt lF çi 52,55% la progra mele organizate

la forma de învä!ämânt lD); 86,86% - studii universitare de masterat.

în anul universitar 2OL3-2OL4, conform Roportului onual ol Rectorului Acodemiei de Studii

Economice din Bucuregti privind stqrea universitöfii în onul 2074

(http://ca.ase. rolMedia/Defa u ltldocumente/Raport%20Rector%20ASE%20Prof.univ.d r.%20Pavel%20Na

sfase%2O-%20a1%20llllea%20an%2Ode%20mandat%2O.pdf), rata de promovare la nivelul întregii

universitäfi examenul de finalizare a studiilor universitare a fost dupä cum urmeazä: 76,42% - studii

universitare de licen!ä (79,95yo, la programele organizate la forma de învä1ämânt lF çi 5'J,,48% la

programele organizate la forma de învä!ämânt lD); 87,60% - studii universitare de masterat.

în anul universitar 2OL4-2OL5, conform Roportului anual ol RectoruluiAcademiei de Studii Economice din

Bucureçti privind storeo universitölii în onul 2075

(http://ca.ase.rolMedia/Defa u ltldocumente/Ra port%20Rector%20ASE%20Prof. univ.dr.%20Pavel%20Na

stase%2}-%2Oal%2OlV-lea%2Oan%2Ode%20mandat.pdf), rata de promovare la nivelul întregii

universitäli examenul de finalizare a studiilor universitare a fost dupä cum urmeazä: 7t,96% - studii

universitare de licen!ä (78,78yo, la programele organizate la forma de înväçämânt lF çi 60,6L% la

programele organizate la forma de învä!ämânt lD); 89,37% - studii universitare de masterat.

Conform Raportului anuol ol Rectorului Academiei de Studii Economice din BucureSti privind

storeo universitölii în anul 2076, rala de promovabilitate la examenul de licen!ä în anul universitar

2O15-2OL6 a fost de 65,97% (67,23% la programele organizate la forma de înväfämânt lF çi 54,40% la

programele organizate la formele de învã1ämânt lD çi IFR).. La programele de studii universitare de

masterat, rata de absolvire a fost de 87,66Yo, calculatã ca raport între numärul absolvenlilor care au

acumulat numãrul de credite necesar promovärii programului de studii la sfârSitul anului universitar gi

numärul studenlilor înscrigiîn anul ll de studii, la l. octombrie 2015.

Pentru programele de studii universitare de licenlä, rata de promovabilitate la examenul de

licen!ä în anul universitar 2OL6-2OI7 a fost de76,44% (77,95% la programele organizate la forma de

învä1ãmânt lF çi 56,88% la programele organizate la formele de învä1ämânt lD çi IFR). La programele de
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studii universitare de masterat, rata de absolvire a fost de 88,49%o, calculatä ca raport între numärul

absolvenlilor care au acumulat numärul de credite necesar promovärii programulu¡ de studii la sfârçitul

anului universitar 2016-20L7 si numärul studençilor înscrisiîn anul ll de studii, la 1 octombrie 20L6.

În ultimií cinci ani, procentele absolvençilor admigi la studii universitare de masterat au depågit

constant 60%. Conform datelor statistice existente la secretariatele facultälilor din ASE, valorificarea

calificärii prin continuarea studiilor universitare în Ciclul ll de masterat a depãgit în fíecare an nivelul de

60% în pe rioada 20L3-2OL7 .

Conform Raportului onuol al Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucureçti privind

stqreo universitöfiiîn onul 2076,în anul 20L6 au promovat la nivelul întregii universitäfi examenul de

finalizare a studiilor universitare de licen!ä 2.858 absolvenli (promolie curentä, diverçi ani lll

suplimentari çi promolii anterioare), din care, 69,72% au ales sä îçi continue studiile în ASE.

în anul universitar 2OL6-2OL7, au finalizat studiile de universitare de licen!å 3.423 de studenli
(an lll din promolia curentä), dintre care 3.L02 au promovat examenul de licenlä (90,62%1, iar la

masterat, din 2.537 de absolvenfi, au promovat examenul de disertalie 2.258 (89%). De asemenea, în

anul universitar 2O76-2OL7 au mai promovat examenul de finalizare a studiilor universítare de licen!ä

641de absolvenli aflafiîn prelungire de studii (în an"suplimentar) ;iabsolvenli ai promoliilor anterioare.

Astfel, în anul 2OL7 au promovat la nivelul întregii universitäli examenul de finalizare a studiilor

universitare de licen!ã 3.759 absolvenli (promolie curentä, an lll suplimentar gi promolii anterioare), din

care,64,77%o au ales sã îgi continue studiile în ASE.

În ceea ce privegte stud¡¡le universitare de doctorat, conform Raportuluide Autoevoluare al TOSUD-

ASE pentru perioada 2076-2077 (Anexa HS nr. 7L/28.06.20L7 link

http://senat.ase.rolMedia/Default/H olarari%2}Senat/2OI7 /20170628/HS%2Onr.%2O7I%2Odin%2O28.0

6.2017 %20cu%20a n exa. pdf, ), situalia privind numärul de studenli doctoranzi înmatriculati conform

deciziilor de înmatriculare în anul univ. 2OL6-2O17 este urmätoarea:

¡ Anul 120L6 -2OL7:180, din care l-LO buget;
¡ Anul ll 2015 -2016:2L2,din care L10 buget;

¡ Anul lll2OI4-2OI5:206, din care 110 buget;

¡ Anul lV 20L3 -2014:199, din care l-L0 buget;

¡ AnulV 2OI2-2OI3:156, din care 110 buget;

o Anul Vl 2011 -2012:203, din care L29 buget.

Situalia studenlilor doctoranzi sträini înmatriculati conform deciziilor de înmatriculare în anul univ.

2OI6-2OL7 este urmätoarea:

r Anul l2OL6-20L7:14 UE + 8 non UE = 22;

¡ Anul 120L5-20L6:23 UE + 22non UE = 45;

¡ Anul ll 2Ot4 - 2015: 7 UE+ 6 non UE= 13;

o Anul lll 2013 -20L4:2 UE + 6 non UE= 8;

o Anul lV 20L2-2013:1- UE + 5 non UE= 6;

o Anul V 2OLL-2012:2 non UE.

Situalia studenlilor doctoranzi în cotutelä este urmätoarea:

o 2015 - 1 în stagiu;

o 2OL4 - 1 în stagiu;

o 2OL3 - 6 în stagiu;
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o 20L2-l stagiu + l suslinutä.

în anul universitar 2}t6-20t7 au fost exmatriculaTi pentru neplata taxei de gcolarizare sau a

neîndeplinirii obligaliilor legate de activitatea de cercetare un numär de 57 studenli doctoranzi, din care

37 studenli doctoranzi în anii L-3 de studi¡ g¡ 20 în perioadele de prelungire gi de grafie.

Referitor la numärul de doctori ai ASE confirmaçi prin Ordin al Ministrului Educaliei în perioada

20L3-2OL7, tot conform Raportului de Autoevoluore ol IOSUD-ASE pentru perioada 2076-2077

(http://senat.ase.ro/Media/Default/Hotarari%21Senat/2OI7 /2O17O628/HS%2Onr.%2O7I%2Odin%2O28.

O 6.2OI7 Yo2O cu%20 a nexa.pdf ,), s it u a ! i a e ste u rm ã to a re a :

o Anul univ.20L2-2013: 256 doctori confirmatri;

o Anul univ. 2013-2014: 100 doctoriconfirmatri;

¡ Anul univ.20L4-2015: L64 doctori confirmali;
o Anul univ. 20L5-2016: 38 doctoriconfirmafi;
o Anul univ. 2016-2QI7: 29 doctori confirmali gi alte 39 teze susÏinute (numärul de teze de

doctorat suslinute în ASE în anul universitar 2076-2017 a fost de 68).

În perioada 1 ianuarie 2OL7 - 31 decembrie2OLT, în ASE au fost suslinute 72 de teze de doctorat çi au

primit confirmarea acordärii titlului de doctor prin Ordin de Ministru un numär de 60 persoane.

Diferenla între tezele suslinute gi cele confirmate rezultä din faptul cã tezele de doctorat suslinute în
perioada noiembrie-decembrie 2Ot7 nu au fost încä discutate în cadrul Consiliului General al CNATDCU.

il.2 CAPACTTATEA TNSTTTUTTONALÄ A TNSTTTUTTH DE îNVÃTÃrUÂ¡¡r SUPERTOR

I 1.2.7 Cø rta U niversitdrã
ASE a adoptat Corto Acodemiei de Studii Economice din Bucureçti prin Hotärârea Senatului ASE

nr. 60/30.03.2016 çi a fost avizatä de MENC$ (nr.506a/07.06.2016). Carta ASE respectã reglementärile

în vigoare la data adoptärii acesteia. Structurile academice, competenlele decizionale, modul de alegere

a organismelor de conducere la nivelul ASE, principíile çi normele specifice dupä care îgi desfågoarä

activitatea membrii comunitälií uníversitare în spaliul uníversitar propriu, precum gi reglementãrile

privind activitatea de conducere, didacticä gi de cercetare çtiinlificä gi de gestionare a resurselor sunt

descrise în Carto ASE.

1l.2.2 Misíuneø institutiei de învã¡ãmânt superíor
Misiunea declaratä a ASE este didacticä (de educofie) çi de cercetare gtiinçificä (cercetare

avonsotö), clar precizatä în Strøtegia ASE 2074-2020, în concordan!ä cu Carta universitarä, cu Legea

educafiei nalionale nr. L12011-, cu modificärile gi completärile ulterioare gi cu celelalte reglementäri

nalionale în domeniu. Misiunea de educafie çi cercetare a ASE înscrisã în Corto universitarä, este bine

conturatã.

Misiunea, aga cum este ea definitä, räspunde cerinfelor sociale prin: programe de studii de

înaltä calitate pe toate ciclurile çi în toate formele pregätirii universitare gí postuniversitare; generarea

de cunoagtere avansatä; sprijinirea dezvoltärii çi afirmärii celor mai performanli studen¡i gi cercetãtori în

domeniul gtiinlelor economice çi administrative, precum gi în alte subdomenii ale çtiinlelor sociale gi

umaniste. ASE îgi propune sä realizeze activitatea de cercetare çi înväçämânt la standarde de excelen!ä

internalionale - Stqtegio de internafionolizore, Academia de Studii Economice din Bucuregti 20L6 -
2027.
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Misiunea ASE conline elemente de oportunitate în concordan!ã cu Cadrul Nalional al

Calificãrilor gi cerinlele piefei fortrei de muncä, cu accent deosebit pe învätrarea centratä pe student, pe

competentele profesionale çi transversale care trebuie dobândite la finele programelor de studii

universitare de licenfä, masterat gi doctorat.

ASE asigurã formarea viitorilor economiçtí gi specialigti ai administraliei publice, perfecfionarea

economicä gi managerialä a specialiStilor din economie gi prestarea de servicii în domeniul cercetärii

gtiinçifice economice.

Misiunea ASE este de a forma çí dezvolta competenle în domeniul gtiinfelor sociale la nivelul

exigenfelor unei economii competitive, prin:

- realizarea unui portofoliu diversificat, inovativ çi flexibil de programe de studii la nivel de licen!ä,

masterat ;i doctorat gi a unui mediu stimulativ gi creativ de învälare;

- dezvoltarea cercetärii gtiinlifice avansate în domeniul çtiinfelor sociale gi crearea de idei gi teorii care

sã contribuie la realizarea unei economii competitive gi durabile;

- realizarea unui portofoliu de servicií creative destinate comunitäfii, care sã contribuie la progresul ei

economic, social çi cultural.

- realizarea unui leadership academic care sã contribuie la stimularea çi dezvoltarea capitalului

cognitiv, emol¡onal gí spirítual al universitälii.

La baza aceste¡ abordäri stau îmbunätäIirea continuã a calitäfii, implicarea gi motivarea permanentä

a capitalului uman çi oríentarea sistematicä spre studenli. Este vizatä realizarea unei culturi

organizalionale caracterizatä prin motivare, creativitate, participare gi eficacitate, care pune în prim plan

oblinerea de satisfactii de cätre stakeholderi, dezvoltarea spiritului de echipä gi realizarea de

performanfe manageriale çi economice durabile.

ll.2.3 Regulamentele, procedurile çí metodologiíle ínstituliei de învã¡ãmânt superior
În ASE existä reglementäri interne, regulamente universitare, metodologii, grafice de activitãli,

taxe çi tarife aprobate pentru anul universitar în curs

http ://www.ase. ro/? page=m etodo logii_regu la me nte.

Toate regulamentele, procedurile gi metodologiile ASE sunt elaborate gi actualizate periodic în

conformitate cu reglementärile legale în vigoare, sunt aprobate de cãtre Senatul ASE

http://senat.ase.ro/hotarari gi sunt postate pe pagina web a ASE. întreaga activitate didacticã, de

cercetare, managerialä çi administrativ-financiarä din cadrul ASE se desfägoarä cu respectarea legislaliei

nalionale în domeniu gi a legislalie¡ interne .

ASE dispune de asemenea, de Regulamentul intern ol Acodemiei de studii economice din

Bucureçti, aprobat prin gedinla Senatului ASE din 29.O3.2OI7, care stabilegte cadrul general privind

disciplina munciiîn ASE, ca o necesitate evidentä pentru derularea în condiliioptime a activitälii interne

a ASE.

În Metodologii gi Regulamente sunt detaliate procedurile proprii de admitere, condiliile de

înscriere, procedurile de promovare de la un an la altul, de transfer interfacultäT¡ gi ¡nter-universitäfi ;.a.

I l. 2.4 Con d u cered i n stituli ei, stru ctu ri m d n øg e ríd I e

ASE are un sistem de conducere universitarä coerent, integrat çi transparent, care se bazeazä pe

o administralie eficace gi eficientä, adaptatä misiunii gi obiectivelor asumate. Astfel, ASE dispune de un

sistem de conducere operativä (Consiliu de Administrafie) compus din 21 membri: rector (Rectorul a fost

confirmat prin Ordin al Ministrului Educa{iei Nalionale 5i Cercetärii $tiin}ifice nr. 3338/04.03.2016 -
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Anexa ASE-031), prorectori care coordoneazã diferite domenii de activitate, director CSUD - cu rang de

prorector, decani, director general administrativ çi reprezentantul studenlilor, care aplicä deciziile

Senatului universitar..

Senatul ASE este cel mai înalt for de decizie çi deliberare la nivelul universitäfii. î5i desfägoarä

activitatea conform legislatrieiîn vigoare, Cortei universitore gi propriilor reglementäri interne.

Structurile academice, competenlele decizionale gi modul de alegere a organismelor de conducere la

nivelul ASE sunt descrise în Corta ASE, în Regulamentul intern çi în Regulomentul de organizore çi

funcfionore. Mecanismul de alegere a reprezentanlilor studenlilor în consilii, senat çi alte structuri este

clar descris în Cartö çi Regulamentul privind reprezentareo çi octivitateo socialö o studenfilor.

Mecanismul de alegere este democratic gi transparent, nediscriminatoriu çi nu limiteazä dreptul
studenlilor de a reprezenta gi de a fi reprezentafi.

În ASE, alegerile se realizeazä succesiv, la nivelul departamentelor, al facultãtilor çi al

universitälii, fiind organizate de cätre conducerile în exerciliu la nivelul respectiv, cu respectarea

calendarului alegerilor, CorteiASE 5i în condiliile dispoziliilor legale în vigoare .

Valabilitatea mandatului organísmelor de conducere alese este de 4 ani. Organele alese, cu exceplia

rectorului, sunt confirmate de cätre Senat.

Rectorul ASE, prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR, a fost confirmat prin Ordin al Min¡strului Educaçiei

Nafionale çi Cercetärii Stiintifice nr. 3338/04.03.201"6. Rectorul asigurä managementul gi conducerea

executivä pe baza criteriilor gi indicatorilor de performan!ä managerialã asumali gi încheie un Contract

de manogement cu Senatul ASE reprezentat de pregedintele Senatului privind executarea funcliei de

management.

Personalul de conducere al universitãf ii este format din cadre didactice titularizate în

înväçämântul superior, cu norma de bazä la ASE, sunt profesori sau conferenfiari titulari çi nu se aflä în

condilii de rezervare a postuluí .

În cadrul facultälilor, conducerea operativä este asiguratä de decan, prodecani çi directori de

departamente Sistemul de conducere gi regulamentul de funclionare internä utilizeazä sisteme

informalionale çi de comunicare, de tip lntranet gi lnternet - www.ase.ro.

ASE are un sistem de conducere care respectã prevederile legale în vigoare, principiile

managementului modern gi bunele practicidín UE.

Sistemul informalional din ASE asigurä comunicarea eficientä în dublu sens realizatä prin

întâlniri directe la nivel de universitate (çedinlele de Senat, Consiliul de Administrafie), la nivel de

facultäli (Consiliul Facultälii, Biroul Consiliului Profesoral), comisii de specialitate, precum çi la nivel de

departament. De asemenea, pentru comunicare se folosesc diferite mijloace cum sunt: afiçaje,

comunicare telefonicã, internet, intranet, Buletin lnformativ gi altele prin care toate hotärârile gi

evenimentele importante se aduc la cunoçtinla întregii comunitãli academice .

Cu privire la respectarea reprezentat¡v¡täl¡¡ studenlilor în structurile ASE: mecanismul de

alegere a reprezentanlilor studenl¡lor în consilii, senat ¡i alte structuri este clar descris în Cartä gi

Regulomentul privind reprezentoreo çi activitotea sociolö o studenlilor . Mecanismul de alegere este

democratic çi transparent, nediscríminatoriu çi nu limiteazä dreptul studenlilor de a reprezenta çi de a fi

reprezentaTi. Sistemul de conducere utilizeazä sisteme informalionale gí de comunicare, de tip lntranet
i lnternet - www.ase.ros

ASE are un plan strateg¡c cu un orizont de cel pulin patru ani gi planuri operalionale anuale. ASE

dispune de obiective strategice clare, cärora le sunt asociate strategii coerente (Strategia ASE pentru

2Ot4-2O20 çi Strategia de internalionalizare ASE 2016-2027), cu precizarea mijloacelor de atingere a
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acestora - pe termen scurt $i mediu , precum çi programe, cu obiective specifice çi mijloace de atingere

a acestora - pe termen scurt ;i mediu.

ASE dispune de un Progrom operalionol onual- ancorat în evolulia gi contextul înväjämântului

economic superior nafional gi european .

Planurile strategice sunt elaborate pe termen lung, fiind analizate în cadrul rapoartelor de activitate

anuale (Raportul onual al Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucureçti privind stored

universitölii)), fãcute publice pe site www.aee.ro / http://ca.ase.ro/rapoarte-rector. ASE dispune de

mecanisme de control gi îmbunätãfire continuä a performanlelor çi realizeazä periodic audituri interne.

Serviciile administrative sunt conectate la releaua internet 5i utilizeazä soft-uri specializate.

ASE dispune de o administralie care respectä reglementårile legale în vigoare, reflectatã în

Structurq serviciilor tehnico-odministrotive , este eficace în privinla organizãrii, numärului çi calificärii

personalului çi funclioneazä riguros prin serviciile oferite comunitälii universitare.

I l. 2.5 Pe rso no Iu I d íddctic
Statele de funclii ale personalului didactic çi de cercetare se întocmesc anual, iar funcliile

didactice gi numärul posturilor se stabilesc linându-se seama de planurile de învä!ãmânt çi de formafiile

de studiu. Normele didactice gi de cercetare se cuantificä în ore convenlionale si se stabilesc conform

Metodologiei privind întocmirea stqtelor de funclii gi de personol didoctic din ASE pentru anul universitar

2OL7-zOLg pentru toate activitäçile didactice (învä!ämânt cu frecven!ä, învã!ämânt cu frecven!ä redusä,

învåçämânt distan!ä, masterat de cercetare gi profesional, cursuri postuniversitare).

ASE organizeazä semestrial concursuri publice pentru ocuparea posturilor didactice vacante,

existente în statele de funclii ale departamentelor. Concursurile sunt organizate cu respectarea

condiliilor legale privind anunçarea acestora în publicafii cu arie de acoperire nalionalä çi prin

publicarea posturilor scoase la concurs în Monitorul Oficial al României. Condi!íile de participare la

concurs sunt cele în vigoare, conform legislaliei, referitoare la îndeplinirea cerinlelor privind activitatea

didacticã 9i de cercetare gtiinlificä.

Existä Metodologio de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vocante din cødrul ASE.

Personalul didactic îndeplinegte cerinlele legale pentru ocuparea posturilor didactice çi

corespunde din punct de vedere al calificärii profesionale gi condiliilor legale cerute pentru ocuparea

posturilor din Statele de funclii ale departamentelor.

Încadrarea personalului didactic pe funcliile didactice gi de cercetare se desfãçoarã în conformitate cu

Metodolog¡o de concurs pentru ocupareo postur¡lor didoctice 5i de cercetore voconte din codrul ASE.

Periodic, întregul corp profesoral al ASE este supus evaluärii cunogtinlelor de specialitate, a capacitãlii

didactice de transmitere a cunogtinlelor cätre studenfi, a potenfialului de cercetare gtiinfificã gi al

deontologiei profesionale, în conformitate cu Metodologia pentru evoluoreo periodicö o calitölii
personolului didactic 5i de cercetore din cadrul ASE gi Procedura operalionalä PO 83 - Evqluarea

periodicö o colitölii personalului didactic .

În anul universitar 2OL7-2OL8,în ASE sunt angajate L.464 persoane (01 octombrie 2OL7l, dintre

care766 personal didactic titular cu funclia de bazä în ASE (plus 294 personal didactic asociat peste cele

L.464 persoane angajate cu norma de bazã în ASE), 448 personal dídactic auxiliar si 250 personal

administrativ .

în anul universitar 2OI7-2OI8, în baza aprobärii Senatului ASE gi în conformitate cu legislalia în vigoare,

au fost coopta!í, în calitate de cadre didactice asociate, 294 specialigti care îçi desfä5oarã activitatea în

regim de,,platä cu ora".
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Personalul didactic asociat este selectat, în vederea ocupärii posturilor didactice vacante, în

conformitate cu Metodologio de concurs pentru ocupareo posturilor didactice voconte din cadrul ASE.

Întregul personal asociat îndeplinegte cerinlele legale. Selectarea cadrelor didactice, pentru plata cu ora,

dín afara ASE se face la nivelul departamentelor, iar confirmarea acestora se face de cätre Consiliul

Facultãlii gi Senatul ASE.

Toate cadrele didactice asociate au acordul instituliei unde au funclia de bazã precum çi al ASE, 5i

prezintä declaralii scrise din care rezultä numärul de ore prestate prin asociere.

Conform informaliilor cuprinse în raportul de autoevaluare çi în anexele la acesta, situafia personalului

didactic titularizat în institufie, cu funclia de bazä, în perioada evaluatä (2013-2018) este urmätoarea:

Anul universitar Total posturi Cadre titulare Cadre asociate

2013-20L4 1-546 788 293

2014-20L5 L549 780 206

20L5-2016 \7SO 747 326

201,6-20t7 L8L3 78L 287

2017-2018 L489 766 294

La vizitã, au fost verificate prin sondaj dosarele urmätoarelor cadre didactice ajunse la vârsta de

pensionare ;i menlinute ca personal didactic titular în anul univ. 201-7-2018 (cu menliunea cä în anul

2017, Senatul ASE a hotärât continuarea activitälii dupä împlinirea vârstei de pensionare numai pentru

conducätorii de doctorat).

Personalul didactic titularizat în cadrul ASE acoperã, în anul universitar 2OL7-2078, maxim trei
norme didactice, la facultãfíle sau la programele de studii din cadrul ASE sau la alte instítulii de

învã1ämânt în care îgi desfägoarä activitatea în calitate de cadru didactic asociat.

Cadrele didactice pensionate la limitä de vârstä çi care desfägoarä activitäli didactice în calitate de

cadru didactic asociat acoperä cel mult o normå didacticå în ASE .

Organigrama privind structura de educalie çi cercetare la nivelul ASE este conceputä astfel încât

raportul dintre numärul de posturi didactice gi numãrul de studentri sä se situeze la un nivel optim,
pentru toate programele de studii. Fiecare cadru didactic are norma de bazã într-o singurã universitate.

Cadrele didactice titulare din ASE acoperä pesteTO% din totalul posturilor din statele de funcliuni

ale departamentelor pentru programele de licen!ä.

Pentru programele de licen!ä ale ASE, 48,39yo dintre acestea sunt reprezentate de

conferenliari çi profesor¡ - 260 conferen}¡ar¡ g¡ respectiv, 253 profesoriîn anul univ.2OL7-20L8

din totalul de 1060 cadre didactice titulare çi asociate

În ASE, toli titularii de discipline au titlul gtiinlific de doctor înregistrându-se un total de 789

personal didactic gi de cercetare (din care,766 cadre didactice) cu acest titlu. Dintre acegtia, 260 sunt

conferenfiari gi respectiv,253 profesori în anul univ.2OL7-2018, din totalul de 1060 cadre didactice

titulare çi asociate, iar t73 sunt conducätori de doctorat, reprezentând 16,32% din totalul personalului

didactic gi de cercetare cu titlul gtiinfific de doctor . Celelalte cadre didactice au pregätirea inilialä çi

competenle în domeniul disciplinelor predate.

La vizitä, prin verificarea prin sondaj a dosarelor sus-menflonate, s-a constatat cä asistenlii au

pregätirea pedagogicä atestatä 9i au titlul çtiintific de doctor.

Toli titularii de discipline din cadrul ASE au elaborat cursuri gi alte lucräri de specialitate necesare

desfãçurärii în condilii optime a procesului didactic ai de cercetare, care acoperä integral problematica

25



Q
'.1.1".a. ..'i:-."
: a: ¡.

'.':'::" i.;:i;
i:

ROMANIA
r9rs-zora I *eBÁloRrM rf¡pn€uNÃ

preväzutä în fiçele disciplinelor . Conducerea ASE asigurä editarea lucrärilor sus-menlionate, íar lucrärile

apãrute în alte editurisunt achizilionate gi puse la dispozilia studenlilorîntr-un numär corespunzätorîn
cadrul bibliotecilor. La întâlnirea echipei de evaluatori cu studenlii pe perioada vizitei, acegtia au

apreciat pozitiv modul în care toate cadrele didactice le pun la dispozifie materialele didactice, inclusiv

în format electronic.

La nivelul tuturor facultälilor gi al programelor sale, ASE acoperã în totalitate, cu cadre didactice
competente, pe cel pulin un ciclu de licenfä, de masterat gí doctorat, toate activitäfile preväzute la

disciplinele din planul de înväçämânt .

În anul 2013, s-au derulat 191 de mobilitäli internalionale ale cadrelor didactice ale ASE. în anut

2014, s-au derulat 260 de mobilitãli internalionale ale cadrelor didactice ale ASE. în anul 2015, s-au

derulat 355 de mobilitäli ¡nternaT¡onale ale cadrelor didactice ale ASE (în cregtere cu 36% fa1ä de anul

universitar precedent). în anul 2016 (perioada martie-decembrie 2}t6l, s-au derulat 204 de mobilitäli
internalionale ale cadrelor didactice ale ASE. În anul 2O!7, s-au derulat 259 de mobilitäli
internalionale ale cadrelor didactice ale ASE, în cregtere cu 26,9Yo fa!ä de anul 20L6 (204 mobilitäfi).
Majoritatea deplasärilor au avut drept obiect¡v participarea la manifestäri gtiinlifice internalionale
(mese rotunde, simpozioane, conferinle, seminaríi etc.), actívitäI¡ derulate în cadrul proiectelor de

cercetare (întâlníri ale echipeide proíect, stagiide documentare/cercetare), întâlniride lucru Siactivitäti
în cadrul proiectelor gi consorliilor, dezvoltarea de parteneriate 5i efectuarea de stagii de

cercetare/documentare, participarea la conferinle çtiinlifice ínternafionale, misiuni de predare la

universitäli partenere gi misiuni de formare Erasmus+, participarea la activitäli de coordonare a

studen!ílor în cadrul proiectelor POSDRU, participarea la misiuni de predare de scurtä duratä gi pentru

alte activitä!i.

1l.2.6 Adminístralíø instítu!íei
ASE dispune de o administralie care respectä reglementärile legale în vigoare, reflectatä în

Structura serviciilor tehnico-administrative, este eficace în privínfa organizärii, numärului gí calificärii
personaluluiSifunclioneazä riguros prin serviciile oferite comunitä!ií universitare.

La începutul anului, Direclia Tehnicä din cadrul ASE elaboreazá Listo obiectivelor de investilii cu

finonyore porliolö sou integrolö de Io bugetul de stat çi colaboreazä aläturide Direclia Economicä çi alte
compartimente la elaborarea Bugetul activitölilor f¡nonlote integrol din venituri proprii 20L7-2020, iar la
sfârçitul anului, a Raportului privind execulio bugetului de venituri gi cheltuieli çi situolia pøtrimoniolö pe

bazö de bilan¡. Toate proiectele gi rapoartele sunt discutate gi aprobate în Senatul ASE.

ASE are o organigramã proprie cuprinzând structurile de educafie gicercetare gistructurile tehnico-
administrative (verificatã gi preluatä la vizitä ca anexä suplimentarã). Organigrama este încadratä cu

personal propriu care corespunde, din punct de vedere al calificärii profesionale, condiliilor cerute
pentru ocuparea posturilor preväzute. Existã state de funclii pentru personalul didactic si pentru

personalul administrativ, legal constituite.

Biblioteca ASE este organizatä, din punct de vedere administrativ pe douã servicii, fiind deservitä

de 5L persoane reprezentând personal de specialitate, bibliotecari cu studii superioare gi/sau

postuniversitare (biblioteconomie sau filologie) gi respectiv, medii. Biblíoteca ASE are propriul

Regulament de funclionare çi organizare.

în ASE, auditul academic vizeazá urmãtoarele componente: calitatea procesului didactic gi de

cercetare stiinlificä 5i activitatea administrativã. Rezultatele auditului intern se concretizeazã într-un
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Roport privind octivitölii activitotea de oudit public intern, care este dezbätut în Senatul ASE çi fãcut
public giîntr-o raportare semestrialä cätre Rectorul ASE.

ASE are mecanisme de control çi de dezvoltare continuä a performanfelor administrafiei,

reprezentate de Biroul Audit Intern. Rezultatele auditului administrativ se concretizeazã într-un Roport
privind activitoteo de audit intern. Bilanlul contabil, contul de execulie bugetarä 5i rezultatele auditului
intern sunt fãcute publice în urma aprobårii de cãtre Senatul universitäfii. De asemenea, prin structuri
specifice managementului calitãlii gi sub coordonarea structurilor de conducere de la nivelul fiecärei

facultä!i, sunt auditate periodic activitäfile didactice 5i de cercetare gi este evaluat personalul angajat al

ASE.

l1.2.7 Bøzo mdterídlã
ASE dispune de un patrimoniu care contribuie în mod eficace la realizarea misiunii gi obiectivelor

fixate. Activitatea din cadrul ASE se desfägoarä într-un spaliu universitar propriu format din 35 de clädiri,

în suprafa!ä totalä de 195.633,6 mp, cu un patrimoníu propriu care corespunde unor standarde înalte çi

care asigurä desfägurarea unui proces de învä1ãmânt de calitate, în concordanTä cu planurile de

învä!ämânt çi cu numärul de studenl¡. ASE are în proprietate toate spaliile în care îçi desfägoarä

activitatea. Baza materialã a ASE corespunde specificului säu gi se aflã la standarde care asigurã

desfäçurarea unui proces de învåçämânt de calitate, iar capacitatea spaliilor de înväçämânt (säli de curs -

amfiteatre, säli de seminar, laboratoare) utilizate în cadrul ASE este în conformitate cu normativele în

vigoare. Sälile de predare, laboratoarele didactice, centrele de cercetare, cäminele 5i spaliile sportive

funclioneazä în concordan!ã cu normele tehnice, de siguranlä çi igienico-sanitare în vigoare.

Activitatea didacticä çi de cercetare din cadrul ASE se desfägoarä în spalii de înväfãmânt aflate în

proprietate - säli de curs, amfiteatre, säli de seminar, laboratoare, dotate corespunzätor cu tehnicä de

calcul, sisteme multimedia (smartboard, video 5i retroproiectoare, ecrane de proieclie, flip-chart-uri

etc.). în cadrul ASE existä 83 laboratoare care asigurä desfãgurarea proceselor didactice gi de cercetare

în condilii optime . Toate soft-urile corespunzätoare disciplinelor de studiu din planurile de învä!ämânt

au licen!ã de utilizare.

Capacitatea spaliilor de învã1ãmânt (säli de curs, amfiteatre, säli de seminar, laboratoare) este în

conformitate cu normativele în vigoare.

- Sãli de cursuri (nr. / supr. desf.totalä) =72 /81-99,99 mp.

- Säli de seminar (nr. / supr. desf.totalä) = 86 / 393L,73 mp.

- Laboratoare (nr. / supr. desf.totalä) = 83 / 4159,69 mp.

- Säli de bibliotecä (nr. / supr. desf.totalä) = 33 / 2539,88 mp.

Dotarea sãlilor de curs/seminar çi a laboratoarelor didactice çi de cercetare corespunde stadiului

actual de dezvoltare a cunoagteríi gtiinlifice gi este comparabilä cu cea din universitälile dezvoltate din

Europa çicu bunele practici internalionale.

Biblioteca ASE are în structurä L0 säli de lecturå 5i douä servicii de împrumut, dispune de un fond de

carte corespunzätor disciplinelor preväzute în programele curriculare, pe cicluri de studii universitare
(licen!ä, masterat, doctorat, postdoctorat, studii postuniversitare). Biblioteca ASE are propriul

Regulament de funclionare 5i orgonizare.Din fondul total de carte,9O%o reprezintã titluri de carte sau

cursuri de specialitate pentru domeniul economic. ASE asigurä în mod gratuit, prin intermediul

bibliotecilor sale, acces la baze de date bibliografice cu conlinut full-text, bibliometrice gi statistice cu

acces local sau online în func!ie de specificul platformelor. Biblioteca ASE dispune, pe lângå accesul

electronic, de un numär corespunzätor de volume din farä gi sträinätate gi de abonamente la

27



iiii:i_,¡'
ROMANIA
r9ì&2Or3 | sRAÃlOerM ÌMpAEUNÁ

principalele reviste de specialitate din farã çi sträinãtate pentru fiecare disciplinä care definegte un

program de studii - http://www.biblioteca.ase.rol. Biblicjteca ASE. beneficiazä de 77 abonamente la
publicalii periodice românegti (inclusiv sub egida Editurii ASE) ;i 14 abonamente la publicalii sträine,

corespunzätor misiunii asumate la nivelul întregii universitãli ¡i al programelor sale.

Prin catdlogul online, .http://opac.biblioteca.ase.rolopac, sunt puse la dispozifia utilizatorilor
publicalii monografice gi articole indexate din publicalii periodice; referinle bibliografice prin e-mail,

cercetare bibliograficã; acces la bibliotecå digitalä. Catalogul on-line confine L40.500 înregisträri

bibliografice pentru monografii.

Software-urile utilizate în procesul didactic au licen!ã de folosire. Software-urile existente acoperä

majoritatea disciplinelor de studiu preväzute în planurile de învã!ämânt.

ASE dispune de o editurä proprie, sub egida cäreia au fost tipärite, în anul universitar 2Oi.6-2Ot7,

urmätoarele 11 reviste. Activitatea editorialä desfä;uratä în ASE, concretizatä în reviste (tipärite $i

online), conferinle (tipärite çi editate pe CD-ROM), ca 5i în colecliile de carte economicä apärute în

cadrul Edìturíì ASE.

ASE asigurä beneficiarilor säi o serie de servicii sociale, culturale çi sportive: cazare, cantinä, bazä

sportivä, serviciide consiliere etc. ASE dispune de spaliispecial amenajate destinate preparäriigiservirii

mesei pentru studenfi gi cadre didactice, în cantina Moxd gicantina restaurant Cihoschi. În anul 2017,

au fost inaugurate în ASE douå clädiri noi: CãmÍnul Occidentuluí, finalizat la standardele cele mai

moderne, çi CenÛul de Perfec!íonøre Complex Predeøl ,,lon Gh. Rogcd", ambele construcli¡ demarate în

anul 2009.

Pentru cazarea studentilor çí a personalului propriu, ASE dispune de L6 cämine, cu o capacitate

totalä de 5.546 locuri de cazare, dintre care 5.018 locuri pentru studen!í si 528 locuri ocupate de cadre

didactice 5i personal administrativ. Repartizarea studenfilorîn cämine se face de cätre Comisia de cazare

care este coordonatä de Senatul studençilor.

ASE deline Centrul de Pregãtíre Profesíonølö Covdsnd aflat în localitatea Covasna, str. LibertäTii 64,

care funcçioneazã din luna iulie 2008 fiind destinat unor conferinfe, programe postuniversitare,

petrecerii timpului liber çi concediilor studenlilor gi angajalilor.

Baza materialä a Departamentului de Educafie Fizicä gi Sport cuprinde un Complex Sportiv dat în
folosin!ä în 1"996, care se compune din: douä sãli de 3O/2O m pentru diferite jocuri sportive gi tenis de

câmp, o salä de gimnasticã aerobicä gijudo, o salã de culturä fizicä medicalã, o salä de dezvoltare fizicä gi

trei säli de fitness, dotate cu aparaturã tehnicä de specialitate modernä gi instalalii de amplificare audio.

ASE dispune de un Cabinet de Medicinä generalã çi un Cabinet Stomatologic, ambele fiind

amplasate în cäminul Moxo. Cabinetele dispun de 7 medicigi 8 asistente.

În cadrul ASE, func!ioneazã Direclia Socialä conceputä pentru rezolvarea problemelor sociale ale

studenlilor. ASE dispune de programe de stimulare a studenlilor cu performanle înalte în învålare gi

de recuperare a celor cu dificultåliîn învã1are.

În ASE funclioneazä Biroul Programe Comunitare în cadrul Direcliei Relalii lnternafionale care

îndeplineSte, în domeniul säu de activitate, urmätoarele atribulii principale: informeazä gi consiliazä

potenfialii beneficiari gi promotori de proiecte cu privire la actualele programe comunitare educalionale
gi diseminarea informaliilor referitoare la noul program integrat de educafie contínuã, întocmeçte gi

supune spre aprobarea Senatului ASE regulamentul de organizare a proceselor de selecçie privind

programele comunitare; organizeazä procese de seleclie pentru mobilitãtri Erasmus, organizeazä çi

monitorizeazä modul de derulare a mobilitälilor studenlegti 5i a mobilitälilor personalului didactic si de

ce rceta re pa rticipa nte la progra me le co m u nita re.
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Serviciul de Marketing çi Comunicare din ASE asigurã studenlilor servicii de informare gi consiliere a

caríerei. Atribuliile acestui compartiment sunt descrise în Regulomentul de Organizore 5i Funclionore

I l. 2. 8 Activitatea fí nd ncia rã
Conducerea Direcliei Economice a ASE este asiguratä de un director economic, cu studii

superioare de specialitate, care este subordonat Directorului General Administrativ. Compartimentele

financiar-contabile sunt încadrate cu personal de specialitate calificat. Serviciul Contabilitate are în
componenTä douã birouri: Biroul Contabilitate Gestiune çi Biroul Contab¡litate Financiarä.

ASE are organizatä o contabilitate proprie, atestatä de registrul de inventar, bilanlul contabil,

contul de execulie bugetarä gi întocmeçte periodic rapoarte de gestiune. Direclia economicä din cadrul

ASE elaboreazä bilanlul contabil, asigurä utilizarea eficientã gi eficace a patr¡mon¡ului ASE çi elaboreazä

contul de rezultat patrimoníal, gestioneazã resursele bugetare çi extrabugetare gi urmäreçte execulia

bugetului din care rezultä veniturile încasate gi destinafia lor, caracterul non-profit al uníversitãlii 5i

efectuarea cheltuielilor care se realizeazä în concordan[ä cu legislalia în vigoare.

ASE are un buget propriu, constituit din alocaliile ministerului de resort 5i din surse proprii, gi

dispune de un patrimoniu propriu pe care îl gestioneazä conform legislafiei în vigoare.

ASE dispune de un buget propriu de venituri gi cheltuieli aprobat de Senatul ASE în anul calendaristic

anterior, care este respectat cu rigurozitate . Bugetul ASE este întocmit, supus dezbaterii Consiliului de

Administralie ;í a cärui execulie este urmãritä de Directorul economic al ASE. Senatul ASE analizeazå çi

aprobã semestrial/anual execufia bugetului de venituri gi cheltuieli, care este fäcutä publicä pe site-ul

ASE . ASE dispune de un buget anual realist t¡ de un buget estimat pe trei ani precum gi de politici

financiare pe termen scurt gi mediu, cu referire la sustenabilitatea financiarä.

Întreaga activitate financiar-contabilä a universitä!¡¡ este informatizatã çi perfect transparentä,

documentele contabile ale ASE, din care rezultä veniturile încasate gi destinafia lor, caracterul non-profit

al universitäfii gi efectuarea cheltuielilor, care se realizeazä în concordan!ä cu legislalia în vigoare sunt
publice, fiind publicate pe site-ul oficial aIASE http://economic.ase.rol.

ASE dispune de resurse financiare provenite din surse de finanfare proprii, bugetare gi atrase,

care îi permit realizarea în mod adecvat a misiunii asumate gi a obiectivelor propuse, atât pe termen

scurt, cât gi în perspectivä. ASE dispune de resurse financiare, atât proprii, provenite din taxele de

gcolarizare, admitere, licen!ä, din venituri ale departamentelor, din sponsorizäri gi închirieri, dar gi din

sume primite de la M.E.N. drept finanlare de bazä, din alocaliile de la bugetul de stat gi din alte surse de

finanfare extrabugetare. Planificarea gi definirea politicilor de investilii gi de gestiune financiarä au loc

extrem de riguros, în condilii de eficien!ã economicä çi cu respectarea prevederilor legale în materie.

Cheltuielile ocazionate de plata salariilor la ASE nu depãçegte în perioada evaluatã acel procent

din totalul veniturilor care îi asigurä o funclionare sustenabilä.

Taxele de gcolarizare sunt calculate la nivelul ASE în concordan!ä cu costurile medii de

gcolarizare pe anul universitar din învä1ämântul public finanfat de la buget pentru studii universitare de

licen!ä, master gi gi sunt aduse la cunoçtinta studenXilor prin diferite mijloace de comunicare: afiSare la

secretariate, casierii çi pe site-ulASE - http://mefc.ase.roltaxe .

Taxele studenl¡lor (taxe de çcolarizare) au reprezentat:

o 17,O6Yo dín totalul veniturilor în anul 20L3,

o 20,66Yo din totalul veniturilor în anul 2014,

o L6,98%o din totalul veniturilor în anul 20L5,

o L7,58Yo din totalulveniturilorîn anul2016,

: : .'..
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o t8,76Yo din totalul veniturilor în anul 2OL7 çi respectiv,

o 23,3OTo din totalulveniturilor previzionate pentru anul2018.

La vizitä s-a prezentat çi verificat Notd de funddmentare a taxelor de studii pt. a.u. 2O77-2OL8.în

urma analizei, echipa de evaluare a constatat cä taxele Scolare ale studenlilor sunt calculate în
concordan!ä cu costuríle medii de çcolarizare pe an universitar din înväçämântul public finanlat de la

buget.

Acordarea de facilitãli privind plata taxelor gcolare pentru angajalii ASE gi reducerea de taxe la înscriere

pentru copiii acestora, în perioada de referin!ä, a presupus un efort substan[ial din partea institufiei.

Posibilitäfile de asisten!ã financiarä a studenlilor din partea ASE sunt prevãzute în Metodologie
privind ocordarea burselor 5i o altor forme de sprijin social pentru studerilii de lo învöçömôntul cu

frecvenfö, care este actualizatä în fiecare an gi afiçatä pe site-ulASE http://social.ase.ro/burse. La vizitä

s-a constatat cä ASE are çi aplicä Metodologio privind ocordarea burselor çí a altor forme de sprijin sociol
pentru studenlii de la învö¡ömântul cu frecvenlö, în care sunt prezentate tipurile de burse acordate gi

condiliile de oblinere a acestora.

Bursele sunt acordate atât din aloca¡iile de la bugetul de stat, cât çi din resurse proprii. Proporgia

resurselor proprii ale ASE în fondul de burse a fost de minim 2O% în perioada 2Ot3-2Ot7. De

asemenea, începând cu anul universitar 2OL3-2OL4, în cadrul ASE s-a hotärât cã se acordä la nivelul

fiecärei facultä]i câte o burså de performan!ä pentru activitatea de cercetare. Studenlii ASE sunt

stimula!í gi prin premii de excelen!ä pentru cercetarea studenfeascä. În anul 2OL3, au fost încheiate

peste 30 de parteneriate cu societä1i comerciale, asocialii sau institulii din România, dintre obiectivele

mai importante ale parteneriatelor putând fi menfionatä çi obfinerea de burse private gi premii pentru

studenlii ASE, printre partenerii cei mai importanli numãrându-se: BRD Group Societe Generale,

Deloitte Audit, Ernst & Young Service, Garanti Bank, JT lnternalional (România), Mega lmage, OMV

Petrom, Raiffeisen Bank, Roland Berger Strategy Consultants, SAI Erste Asset Management, Samsung

Electronics România, Unilever South Central Europe etc.

ASE are un Birou de Audit lntern format din 3 persoane, condus de Minculescu Daniela, gi este

subordonat Rectorului ASE. Atribuliile acestui bírou sunt detaliate în ROF al ASE. Periodic, ASE este

auditatä extern de cätre experlii Curlii de Conturi. De asemenea, ASE dispune çi de Serviciul Buget gi

Control lntern.

11.2.9 Eticd în lnstitulia de învãçãmânt superior

ASE are un Cod de eticã gi deontologÍe profesionalã, integrat în Carta ASE gi este adus la

cunoçtinfã tuturor salarialilor prin intermediul site-ului www.ase.ro çi www.etica.ase.ro, adoptat de

cåtre Senatul ASE prin HS nr. 60 din 30.03.2016 privind adoptarea Cartei ASE, capitolul XVl, pag. 37, prin

care apärä valorile libertãlii academice, autonomiei universitare gi integritä|ii etice . Aplicarea Codului de

eticö 5i deontologie profesionalö gi analiza încälcärii principiilor çi valorilor apärate de acesta sunt

monitorizate de Comisia de Eticö 5i Deontologie Profesionolõ a ASE . Dovezi ale aplicärii Codului de eticö

çi deontologie profesionolð se regäsesc gi în rapoartele postate pe pag ina web www.etica.ase.ro

De asemenea, în anul 2Ot7, CEDP a fínalizat procedura gi procesul de verificare a eventualelor

incompatibilitäli surveníte în urma validärii mandatelor tuturor membrilor structurilor de conducere gi

tuturor funcfiilor de conducere din ASE.

Pentru activitatea de cercetare, predare sau examinare, ASE utilizeazã gi pune la dispozilia

cadrelor didactice gi studenfilor ¡i un soft antiplagiat performant - www.sistemantiplagiat.ro, furnizat

de S.C. PLAGIAT- SISTEM ANTIPLAGIAT PRIN INTERNET SRL
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II.3 EFICACITATEA EDUCATIONALA A INSTITUTIEI DE INVATAMANT SUPERIOR

1l.3.7 Admitereo
Organizarea procesului de admitere - respectarea condiliilor legale

În ASE coexistä douä sisteme independente de admitere: pentru studii universítare de licenlä

cu frecven!ä gi pentru studii universitare de licen!ã la distanlä/învä!ämânt cu frecven!ã redusä,

constituindu-se douä baze de date distincte, färã legäturä între ele.

Diferitele activitãli legate de procesul de admitere sunt descrise riguros în urmätoarele metodologii

interne: Metodologie privind orgonizorea gi desföçurorea concursului de odmitere lo programele de

studii universitare de mosterot ,Metodologie privind orgonizoreo çi desföçurareq concursului de admitere

lo studiile universitare de doctorat, care sunt actualizate în fiecare an gi prezentate cadrelor didactice

într-o convocare specialä dedicatä procesului admiterii.

Admiterea la programele de studii universitare de licen!ä cu frecven!ä în anul universitar 2OL7-2078 s-a

fãcut prin concurs, pe baza mediei generale de admitere, în sesiunile iulie çi septembrie, mecanismul de

admitere fiind descris în ,,Metodologio privind orgonizarea 5i desföçuroreo concursului de admitere lo
progromele de studii universitore de licen!ö" -care este actualizatä în fiecare an.

Admiterea la studiile universitare de masterat (ISCED 7) în anul universitar 2OL7-2OL8, s-a fäcut în
ordine descrescãtoare a mediei generale de admitere, corelatä cu opliunile candidafilor, pentru fiecare

program de studii.

Admiterea studenlilor sträini

$colarizarea studenfilor sträini din alte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparlinând Spaliului Economic European çi ai Confederaliei Elveliene se face în aceleagi condilii
prevãzute de lege ca gi pentru cetãleniiromâni, inclusivîn ceea ce privegte taxele de çcolarizare.
Admiterea studenlilor sträin din alte state se face cu respectarea dispoziliilor legale în vigoare.

Respectarea numårului maxim de studenli gcolarizafi în anul I pe programe de studii de

licentä/ domenii de master (programe de master)

Conform celor verificate gi constatate la vizitä, a Anexei 3 la FV gi a datelor prezentate în

subcapit. 11.1.6 - Anoliza numörului de studenli înmatriculoli - al prezentului raport, ASE asigurã

respectarea numãrului maxim de studenli çcolarizali în anul I pe programe de studii de licen|ä/ domenii

de master (programe de master).

Transparenla procesului de admitere

Toate metodologiile de admitere sunt actualizate anual çi devin publice prin prezentarea pe site-

ul oficial al universitäfii, cu cel puçin 6 luni înainte de data de suslinere a examenului de admitere.

Aläturi de aceste metodologii, Cifro de Scolorizare aprobatä, Groficul desfö7urörii concursului de

odmitere, situaliile statistice ale anilor anteriori, precum gi tematica examenelor de admitere sunt

publicate atât pe site-ul ASE, cât gi în broguri/pliante - http://www.ase.ro.

|l.3.2 Activitateo de formøre profesionalã a studenlilor
În ASE, monitorizarea çí evaluarea periodicä a programelor de studii sunt reglementate prin

,,Codul de asigurare a calitä¡ii", aplicat în mod riguros 5i consecvent (HS din 29.10.2014 gi verificat la

vizitä).
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Pentru inifierea, monitorizarea gi evaluarea periodicä a programelor de stud¡¡, a planurilor de

învå1åmânt çi a figelor disciplinelor, regulamentul gi codul mai sus amintite sunt asociate cu procedura

operalionalä a SMC -PO-03 lnifierea, monitorizorea 5i revizuirea periodicö o progromelor çi activitölilor
desföçurate.

ASE asigurå respectarea drepturilor çi obligaliilor studen!¡lor (contractul de gcolarizare),

respectarea regulamentelor, procedurilor çi metodologiilor referitoare la activitatea studenfilor,
respectarea curriculumului universitar / planului de învä!ämânt pe fiecare promolie, respectarea

conlinutului fi;elor disciplinelor, respectarea normelor privind formaliile de studii; corelarea cu

spaliile de învä!ämânt, conform orarelor afigate gi respectiv, respectarea reprezentativitälii

studenlilor în structurile ASE.

Astfel, cu privire la respectarea drepturilor gi obligafiilor studenlilor (contractul de gcolarizare),

conform cu Regulamentul privind activítated didactícã pentru studîíle universitdre de licen!ã (Anexa

HS nr. t5t/28.O9.20L6), înmatricularea la Academia de Studii Economice din Bucureçti se face prin

decizia rectorului, în baza propunerii înaintate de cãtre decanul facultäfii, dupä îndeplinirea tuturor
cerinfelor legale stabilite prin metodologia de admitere. Dupä înmatriculare, studenlii sunt înscriçi în

Registrul matricol sub numär unic, învä!ämânt în cadrul aceleiagi facultäli.

Conform cu Regulømentul prívínd adívitateo diddcticã pentru studiÍle universitare de

masterdt (Anexa la HS nr. 153/28.09.201.6), înmatricularea la ASE se face prin decizia rectorului, în baza

propunerii înaintate de cätre decanul facultäçií, dupã îndeplinirea tuturor cerinlelor stabilite prin

metodologia de admitere" Dupä înmatriculare, studenfii sunt înscriçi în Registrul matricol sub numär

unic, valabil pentru întreaga perioadä de gcolarizare.

Conform cu Regulamentul înst¡tulíonal de orgønÍzøre çi desfãçurøre d studíílor universítøre de

doctorat (20t7l, dupä aprobarea rezultatelor admiterii de cätre Senatul ASE, biroul CSUD asigurä

încheierea contractului de studii universitare de doctorat cu fiecare student- doctorand. Contractul de

studii universitare de doctorat stabilegte drepturile gi obligaliile ce revin studen[ilor-doctoranzi,

conducätorilor de doctorat, precum si ASE-lOSUD, prin intermediul gcolilor doctorale.

În contractul de gcolarizare sunt men{ionate dreptur¡le çi obligaliile studenlilor care sunt

cunoscute de cãtre aceStia iardin discufiile cu studenliinu au fostsemnalateîncãlcäriale acestora.

Regulamentele, procedurile referitoare la activitatea studentilor sunt cunoscute de cätre aceçtia

5i sunt transpuse în practicä"

Planurile de înväçämânt, aprobate de cätre senat sunt întocmite conform standardelor ARACIS,

sunt transpuse în practicã çi se regäsesc în foile matricole ale fiecãrei promotii.

FiSele disciplinelor cuprind obiective, competenle profesionale gi transversale, numärul de ore

de curs, seminar, continutul tematic al cursurilor 5i seminariilor, teste gi teme de control, forma de

evaluare, modul de stabilire a notei finale, bibliografia gi lista materialelor didactice necesare.

Conform celor constatate la vizitã 5i a celor menlionate in FiSele vizitelor elaborate pentru

programele evaluate pe perioada vizitei institulionale, cadrele didactice îgi adapteazä metodica predärii

în funclie de necesitälile studenfilor, avându-i în vedere gi pe cei cu probleme sociale.

Profesorii men!ín legätura cu studenfii prin e-mail çi prin cel pulin 2 ore de consultaçii

säptãmânale (fapt declarat gi de studenfii cu care echípa de evaluatori s-a întâlnit la vizitä).
. Cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii (de ex., e-mail, pagina personalã web

pentru tematicä, bibliografie, resurse în format electronic gi dialog cu studenlii) çi materiale auxiliare, de

la tablä, la flipchart gi videoproiector.
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Studenlii interacfioneazä cu profesorii prín e-mail ç¡ prin aplicafii de tip forum, sau moodle, la

unele cursur¡. De asemenea, prezentär¡le cursurilor sunt realizate într-o manierä interactivå, în
Powerpoint sau Prezi, stimulând atenlia çi implicarea studenfilor.

La întâlnirea echipei de evaluatori cu studenfii çi absolven[ii pe perioada vizitei s-a reliefat faptul

cä în ASE, cadrele didactice orienteazä dezvoltarea intelectualä a studentului, dându-i o dimensiune

strategicã (spre ex., cursurile de soft-skills oferite de ASE gi parteneri din mediul socio-economic).

Relalia dintre student gi profesor, conform celor constatate la vizitä gi a celor menlionate în

Fiçele vizitelor elaborate pentru programele evaluate pe perioada vizitei institulionale, este una de

parteneriat, în care fiecare îçi asuma responsabilitatea atingerii rezultatelor învä!ärii. Rezultatele

învã!ärii sunt explicate gi discutate cu studenlii din perspectiva relevanlei acestora pentru dezvoltarea

lor. Cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii (ex. e-mail, pagina personalä de web pentru

tematicä, bibliografie, resurse în format electronic gi dialog cu studenfii), gi materiale auxiliare, de la
tablä la flipchart gi videoproiector.

În ASE, evaluarea studenlilor este reglementatä prin regulamente interne proprii. Astfel,

studenfii ciclului de studii universitare de licen!ä sunt evaluali în conformitate cu prevederile

Regulamentului privind octivitateo dídacticö pentru programele de licenfö, Capitolul Vll - Evaluarea

cunoStinlelor Evaluarea studenlilor de la programele de masterat are loc în conformitate cu prevederile

Regulomentului privind activitotea didocticö pentru programele de mosterat Capitolul Vll - Evaluarea

cunogtinlelor. Studenlii au dreptul sä se prezinte la evaluarea finalã a unei discipline numai dacä s-au

achitat de toate obligaçiile profesionale - proiecte, lucrãri practice, referate, monografii - prevåzute în

planul de învä1ämânt gi fíça disciplinei de la disciplina respectivä.

Evaluarea studenlilor doctoranzi este centratä pe valorificarea rezultatelor activitälii de cercetare,

respectiv publícalii, participarea la conferinçe, în concordanla cu cal¡tatea acestora, estimatä prin

integrarea publica-tiilor în fluxul informalional, citäri, premii etc.

Toate regulamentele de mai sus sunt aduse la cunogtinla pä4ilor interesate prin publicarea lor
pe site-ul ASE - http://www.ase.ro/?page=metodologii_regulamente. Fiecare curs, indiferent de

programul de studii din cadrul ASE, este astfel proiectat încât sä îmbine transferul de cunogtin!e,

învälarea çi examinarea studenlilor/cursanlilor. Existä procedee clare cu privíre la evaluarea studenlilor
prin probã scrisä çi probä oralä, cursuri lF, IFR sau lD.

Rezultatele obfinute de studenli pe parcursul gcolarizärii sunt atestate prin Suplìmentul Ia

diplomã, care este completat çieliberat dupä promovarea examenuluide finalizare a studiilor, ca anexä

la diplomä.

Procedurile de conferire a diplomelor sau certificatelor de absolvire sunt în conformitate cu condiliile

stabilite de lege.

Transferul studenlilor între instituliile de învä!ãmânt superior, facultäfi çi specializäri este

reglementat în cadrul ASE prin Regulamentul privind activitateo didacticö pentru studiile universitore de

licen!ö,capitolulX-Transferuri, mobilitä!i, întreruperide studiigi reînmatriculårigi nu se efectueazä pe

parcursul anului universitar gí prin proceduri elaborate pentru fiecare situa!ie specificä: Proceduro de

tronsfer de lo o facultate din cadrul unei olte universitöfi, Io o facultote din ASE çi Procedura de transfer

de la o formö de învãlömônt la olta în codrul aceleiaSi focultöfi, de la o facultate la olta în ASE çi de la

focultöfile din Consorliul IJniversitario lo ASE.

La vizitå, s-a verificat gi constatat cã transferul studençilor între institutii de învätämânt superior,

facultäli 5i specializäri s-a fãcut cu respectarea dispoziliilor legale în vigoare.

33



r9r8-2OrA | $AAÁrOA|M rMÞnÉUñÃ

Referitor la asigurarea mobilitålilor la nivel nalional t¡ ¡nternaT¡onal a studenlilor ASE, conform
celor constatate çi verificate la vizitå, majoritatea mobilitälilor studenleçti s-au desfägurat în cadrul

Programuluí Erasmus. Celelalte mobilitäli s-au derulat în cadrul unor proiecte POSDRU la nivel de

masterat çi doctorat sau burse guvernamentale gi acorduri bilaterale - burse ale Guvernului României,

ale Agenfiei Universitare a Francofoniei, Bursa Joszef gi CEEPUS.

Se constatã o cregtere a numårului de mobilitãçi pentru plasamente internafionale, ca urmare a

implementärii parteneriatului încheiat între Direcfia de Relalii lnternalionale çi AIESEC România.

Finançäri active în cadrul programului Erasmus+, acliunea KAL - Mobilitäli (proiecte centralizate,
gestionate de Direcfia de Relalii lnternationale a ASE).

ASE a primit în acest an universitar un numär de L23 de studenli sträini în programe de

mobilitate (Erasmus+, CEEPUS ¡i acorduri bilaterale), precum gi vizite de studii de la lndiana University,

SUA - organizatä de Facultatea de Contabilitate Si lnformaticã de Gestiune çi de la CNAM Paris, Franla -
organizatä de Bucharest Business School.

Orientarea gi integrarea studenlilor incoming este realizatä cu sprijinul secfiunii locale a Erasmus

Students Network - ESN ASE Bucharest, care organizeazä preluarea studenlilor de la aeroport, oferã
asisten!ä prin intermediul voluntarilor Erasmus Buddy çi organizeazä periodic evenimente cu caracter
cultural çi social pentru studenTi¡ ínternalionali.

I 1.3. 3 Va I orífi cd red cd lificã ríi obçi n ute
Concordanfa între planurile de învä!ämânt gi competenfele açteptate la finalizarea ciclului de

studii; consistenfa figelor de disciplinã, prin corelarea cu evaluarea programelor din cadrul vizitei
institufionale

În cadrul ASE, conform celor constatate la vizitä gí a celor menlionate în FiSete vizitelor elaborate
pentru programele evaluate pe perioada vizitei institulionale, principala responsabilitate a cadrului
didactic este proiectarea metodelor gi a mediilor de învälare centrate pe student, cu mai pulin accent

asupra responsabílitälii tradilionale de a transmite doar informafii. Majoritatea cadrelor didactice au o
paginã personalä pe site-ul ASE, care poate confine CV, orar, tematica pentru examen, datele de

contact, orele de consultalii, precum çi alte informalii legate de activitatea de predare: tematica
cursului, bibliografie, resurse în format electronic.

Cu privire la practica studenlilor ASE, au fost dezvoltate la nivelul facultålilor grupuri si refele
virtuale dedicate comunicãrii cu absolvenlii ASE, în care se posteazä informalii privind

activitä!ile/evenimentele derulate de facultå!i, oportunitäIi de participare la conferinle, seminarii

organizate în colaborare cu mediul de business, oportunitäli de angajare sau de practicä/internship.

Conform celor constatate la vizitä çi a celor menfionate în Fiçele vizitelor elaborate pentru
programele evaluate pe perioada vizitei institufionale, locurile de practicä çide internship oferite de ASE

studenïilor de la ciclul licen!ã 5i masterat au la bazä parteneriatele institulionale dezvoltate în mod

continuu, reprezentând o prioritate în ceea ce prlveçte gestionarea relaliilor cu mediul economic gi

social. Locurile de practicä gi de internship oferite de ASE studenlilor de la ciclul licen!ä gi masterat au la
bazä parteneriatele institutionale dezvoltate în mod continuu, aga dupã cum rezultä çi din indicatorul

urmätor, ;i care reprezintä o prioritate în ceea ce priveçte gestionarea relaliilor cu mediul economico-
social.

Cu ocazia vizitei de evaluare, a rezultat cä dintre cei 2.7O2 absolvenfi ai programelor de studii
universitare de licen!ä din ASE ai promoliei 2OL6 çi ani suplimentari, 1.884 au ales sä îçi continue
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studiife de masterîn ASE, ceea ce reprezintã 69,72yo,9i respectiv, dintre cei3.759 absolvenlide licen!ä

ai promoliei 20L7 çi ani suplimentari, 2.435 au ales sã îgi continue studiile de master în ASE, ceea ce

reprezintä 64,77Yo.

În privinla competenTelor de consiliere, monitorizare gi facilitare a proceselor de învã!ämânt,

cadrele didactice stabilesc ore de consultalii pentru studenli în vederea elaborärii lucrärii de licen|ä,

disertafie, pentru coordonarea lucrãrilor prezentate de studençi la sesiunile de comunicäri gtiinlifice

studen!eçti, la concursuri profesionale, cât gi a aplicafiilor de la seminar (conform unei programãri

previzionate).

La nivelul ASE existã un Birou de ínformare, consÍlìere gí orientare în carierã ø studenlilor în

cadrul Serviciului de Marketing gi Comunicare, care oferã servicii de specialitate tuturor studenlilor ASE.

Centrul de Consiliere çi Orientare în Carierä (CCOC), structurä distinctä, färä personalitate

juridicä, care funclioneazä în cadrul ASE, înfiinlat prin Hotärârea Senatului ASE nr. L44 din data de 10

decembrie 2014, are ca misiune acordarea de suport specializat persoanelor care au fost, vor fi sau sunt

cuprinse în programele educalionale ale ASE, în vederea optimizärii traseului educalional gi profesional

al acestora.

l1.3.4 Activitøtea de cercetore çtíÍnlificã
Prin misiunea asumatä, ASE urmäregte dezvoltarea unui mediu de cercetare çi de educalie

pentru membrii comunitälii universitare în mäsurä sä îi consolideze pozifia de lider naT¡onal în educalie

çi cercetare çi sä o propulseze printre cele mai bune universitäli europene în acest domeniu.

În ASE, actívitatea de cercetare se desfägoarä în cadrul programelor institulionale de cercetare

gtiinfificä, elaborate anual de cätre ASE, facultä!i, departamente gi/sau de unitãlile de cercetare create

la nivelul lor, pe baza temelor prioritare, specifice ASE, din programele na[ionale gi interna]ionale,

precum gi pe baza strategiei ASE cu privire la activitatea de cercetare-dezvoltare. Activitatea de

cercetare çtiintifícä în cadrul ASE este coordonatä de Direc¡ia Managementul Cercetörii çi Inovãrü, care

oferä logisticä çi consultan!ä pentru a stímula implicarea în programe de cercetare gi colaborarea

specialigtilor din diferite domenii.

Programul institufional anual de cercetare gtiinlificä al ASE este elaborat de cätre Direclia

Managementul Cercetärii çi lnovärii , prin integrarea programelor institulionale anuale ale

departamentelor çi centrelor de cercetare. Tematica cercetärii doctorale se elaboreazã în corelalie cu

programele institulionale de cercetare çti¡nlificã.
Activitatea de cercetare gtiinlificä, dezvoltare tehnologicã, proiectare, consultan!ä, expertizã gi

alte servicii gtiinlifice din ASE se desfägoarä în cadrul departamentelor çi centrelor de cercetare.

Strdtegia ASE 2074-2020 çi Strotegia de internofionalizare ASE 20L6 - 2027 sunt aprobate de Senat

odatä cu specificarea practicilor de oblinere gi de alocare a resurselor de realizare gi a modalitälilor de

valorificare a cercetärii din ASE. lnteresele de cercetare sunt predominant institufionale. La nivelul ASE,

în baza Regulomentului privind organizdrea, funcliondreo çi finanlarea cercetãrii çtiínlilice çi a

Regulamentului de orgonizore çifunclionare, funclioneazã Direclia Managementul Cercetärii gi lnovärii

care coordoneazä întreaga activitate de cercetare gtiinlificä gi oferã informare çi consultan!ä în sfera

cercetärii Stiinfifice, suport pentru elaborarea documentaliilor de participare la competilii gi oblinerea

de granturi/contracte de finanfare a activitä!ii de cercetare gtiinlificä; suport pentru derularea

contractelor nalionale gi internalionale; colaborare cu universitäli, departamente, centre de cercetare

din !arä çi sträinätate - http://dmci.ase.ro/.
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Proiectele de cercetare Stiin|íficã desfägurate de cadrele didactice din ASE sunt relevante la nivel

nafional 5i la nivel internalional, existând programe realizate în parteneriat sau cu part¡ciparea unor
cercetãtori din sträinätate Activitatea de cercetare gtiinfificä desfäçuratã în cadrul ASE în baza

Regulamentului privind orgonizareo, func¡ionarea 5i finanloreo cercetörii çtiinlifice çi a Procedurii privind
derularea proiectelor de cercetare, dispune de resurse financiare, logistice gi umane suficiente pentru a

realíza obiectivele propuse.

Conform raportului de autoevaluare, valoarea veniturilor gi cheltuielilor din cercetare realizate
de universitate în perioada 2013-2017 se regäsegte în tabelul de maíjos:

Anul 2013 20L4 20LS 20t6 20tt
Buget previzionat s.294.690 4.834.555 4.800.000 4.800.000 L.5T7.L7L

Venituri 4.190.968 2.269.246 4.205.440 2.308.9s6 1.858.666

Cheltuieli 4.460.L46 2.2LO.296 2.419.888 4.OO5.252 t.5r7.L7L

n rândul comunitälii academice din ASE existã un climat gi o culturä academicä puternic

centrate pe cercetare, atestate prin numärul ridicat al proiectelor de cercetare nationalä, al proiectelor

de cercetare internalionalä çi al proiectelor cofinanlate din fonduri structurale .

Cercetarea stiinlificä se organizeazä 5i se desfägoarã prin proiecte ;i teme, finanlate sau

nefinanfate, cuprinse în programele institulionale ale facultãfilor, departamentelor gi centrelor de

cercetare, în prezent fiind derulate 2L proiecte de cercetare nalionale çi 5 proiecte de cercetare

internafionale. În cadrul acestora este inclusä çi tematica programelor de cercetare çtiinlificä doctoralä.
Fiecare program de studíi universitare de licen!ä, masterat gi doctorat dispune de planuri de cercetare
proprii, incluse în planurile de cercetare ale facultäfilor gi ale ÁS8., temele de cercetare înscriindu-se în
aria gtiinlificä a fiecärui program de studii.

lnstitutul de Studii Doctorale din cadrul ASE dispune de un Progrom de cercetare doctorølö,în
care tinerii cercetãtorí realizeazä proiecte individuale, pe care le susfin oral 9i care sunt evaluate de

comisii de specialitate.

Întreaga activitate de cercetare ¡tiinlificä se caracterizeazå printr-un nivel deosebit de ridicat al

standardelor la care se desfä5oarä, nu numai din punct de vedere organizatoric, al derulärii propriu-zise

a contractelor de cercetare, ci çi al seriozitälii avizärii interne a rezultatelor, în baza Procedurii privind

derularea proiectelor de cercetore .

Rezultatele activitälii de cercetare gtiinlificä fac obiectul unor dezbateri interne çi
internafionale în cadrul meselor rotunde, conferinlelor gi seminariilor organizate periodic în ASE.

Personalul didactic 5i de cercetare din A5Ë face parte din colective de redactie ale unor reviste cotate
Web of Science sau incluse în baze de date internalionale. Fiecare cadru didactic din ASE are anual cel

pulin o publicafie sau o realizare didacticä sau gtiinlificã publicatä în reviste nationale sau internafionale
de prestigiu, cotate în baze de date gtiinlifice, activitate care reprezintã 5i unul dintre criteriile de

evaluare periodicä a calitälii activitãfii desfãSurate în cadrul ASE.

Rezultatele activitãlii de cercetare çtiinlificã a cadrelor didactice sunt valorificate atât prin
publicafii pentru scopuri didactice, cât 5i prin publicalii gtiintifice în reviste de specialitate sau edituri din

!arä, recunoscute de CNCSIS sau din sträinätate, comunicäri çtiin!ífice prezentate la sesiuni,

simpozioane, seminarii etc. din !arä gi/sau sträinãtate, transfer tehnolog¡c prin centre de cercetare,

contracte, expertizä, consultan!ã etc., pe bazä de contracte sau convenfii încheiate cu parteneri din !arã
gi/sau din sträinãtate, cu evaluare atestatä de cätre comisiide specialitate.

Conform verificärii la vizitä gi a raportului de autoevaluare, evolulia numärului de publicalii
gtiÍnlifice în universítate pentru perioada 20L3-2077 este urmãtoarea:

I
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n anul univ.2OL7-2018, din totalulde L060 cadre didactice titulare giasociate ale ASE, 173 sunt
conducätoride doctorat, reprezentând L6,32o/o din totalul personalului didactic gi de cercetare cu titlul
gtiinlific de doctor (Anexa ASE-051). Activitatea de conducere doctorat se desfäçoarä în $colile Doctorale

ale IOSUD ASE ;í este sprijinitä de cele 23 de centre de cercetare funclionale în ASE.

ASE, prin facultälile çi departamentele sale, este preocupatã în permanentä de organizarea
periodicä a unor manifestäri çtiinlifice nalionale 9i internalionale (sesiuni çtiinfifice, simpozioane,

conferinle, mese rotunde), care au devenit deja tradi!ie, comunícärile fiind publicate în buletine

çtiinfifice sau în reviste dedicate activitälii organizate.

Dintre revistele susfinute de ASE, trei gi-au menlinut recunoagterea Web of Science Cldrivdte,

gi anume:

- Economic Computotion and Economic Cybernetics Studies ond Reseorch, revistä cotatä lSl din

20 iulie 2008, care este prima revistä universitarä economicä din România recunoscutä

internaf ional.

- Amfiteatru Economic, revistä cotatä lSldin 2008, care publicä articole gtiinfifice scrise de autori

ce provin în principal din mediul universitar, dar gi din lumea afacerilor sau din domeniul

admínistrativ. Domeniile de cercetare includ economia politicä, comer!ul internafional,

marketingul, etica afacerilor, guvernanta întreprinderilor, managementul afacerilor, relafiile

interna!ionale.

- Tribuna Juridicö - Juridical Tribune, revistä indexatä lSl din anul 2015, care este prima revistä

de çtiinle juridice din România indexatä Web of Science Clarivate.

Douä dintre aceste revistele au indici scientometrici nenuli în anul 2016.

ASE oferä spre utilizare, în regim gratuit, revistelor ASE softul antiplagiat utilizat în cadrul Direcliei

Managementul Cercetãrii ;i lnovårii în vederea întäririi procedurilor editoriale.

l1.3.5 Relaliile internalionale çi porteneriotele lnstîtuliei de învãçãmânt superior
Consolidarea gi dezvoltarea relaliilor internalionale constituie unul dintre principalele obiective

ale ASE. În luna iunie 20L7, a fost adoptatä de Senatul ASE, Strøtegiø de tnternalionølizare a Academiei

de Studii Economice dÍn Bucuregtì pentru perioadd 2076 - 2027.

Principalele coordonate de dezvoltare asumate în domeniul relaliilor internafionale sunt:

- interna!¡onalizarea,,acasä",

- internationalizarea,,în sträinätate",

- internaliona liza rea cercetåríi,

- creçterea prestigiului internalional.

lndicator 2013 lZOtt 2015 2016 lZOtt
Articole în reviste lSl 16e lzoo L54 L77 lzts
Articole lSl Proceedings 4s4 lezs 209 223 lzas
Articole în reviste indexate BDI t6s4 lrssr L397 10e8 lse r
Cärli publicate la edituri nafionale 96 lrss 93 lt +t160

Cärli publicate la edituri internalionale 76 lqt 22 l3 l+s
Reviste, buletine ale Universitälii (indexate lSl) 2 lz 2 l lr
Reviste, buletine ale Universitälii (lndexate BDI) 17 Itt 17 16 :i37

Reviste, buletine ale UniversitäTii (altele) t lr t 111
Centre de cercetare 22 lzz 22 23 lzz
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Ariile de dezvoltare çi indicatorii asumali de ASE sunt în concordançã cu tendinlele majore de pe piala

educalionalä internafionalä ;i au drept obiectiv armonizarea performanfelor institulionale cu

standardele de predare çi de cercetare de la nivelul celor mai bine cotate universitäli din lume.

Consolidarea prestigiului internalional prin includerea ASE în principalele clasamente internafionale,

Shanghai Academic Ranking of World Universities $i QS World University Rankíngs, reprezintä o

recunoa5tere a eforturilor fäcute în domeniu.

În scopul pregätirii raportärilor pentru clasamentele internalionale, a monitorizärii indicatorilor
de internalionalizare gia pregätiriiacreditåríi internalionale a universitäfii, a fost creat un grup de lucru

la nivel institulional, în coordonarea prorectorului responsabil cu relaliile internaçionale.

În acest context, anul2OIT a marcat o serie de premiere în sfera recunoa$terii internalionale a

ASE. Subliniem, în primul rând, admiterea în clasamentul Shønghaì Academic Ranking of World

Universîties, în care ASE se claseazä pe locul L51"-200, în domeniul $tiinfelor economice - cea mai bunä

pozifie ocupatä de universitä1ile românegti prezente în top.
ASE este prezentä pentru al doilea an consecutiv în clasamentul QS World Uníversíty Rankings,

în care se situeazä pe locul 30L-350 la nivel global, în domeniul $tiinlelor economice gí, pentru prima

datã, a fost inclusä în topul regional EECA - Emerging Europe & Central Asia - edilia 2018. La nivel

regional, ASE se pozilioneazä pe locul 76, în top 2,6Youniversitälidin regíunea EECA, în aceeaçicategorie

cu universitälile partenere din Consorfiul Universitario.

ASE a continuat sä furnizeze date pentru U-Multirank, realizat sub tutela Comisiei Europene, de

cätre CHERPA - Consortium for Higher Education and Research Performance Assessment: CHE - Centre

for Higher Education Development, CHEPS - Center for Higher Education Policy Studies, Universitatea

Catolicã Leuven, în colaborare cu EFMD - European Foundation for Management Development gi EANL

- European Association for Neuroscience and Law.

Un rol important în consolidarea parteneriatelor internalionale çi a imaginii pe plan extern îl are

participarea la evenimente gi activitäfi în cadrul refelelor gi asocia]iilor internalionale relevante pentru

domeniul studiilor universitare economice. ASE este afiliatä la 14 relele/asocialii internalionale.
Parteneriate cu mediul economico-social

ASE adoptä gi dezvoltä o atitudine antreprenorialä, în concordanlä cu misiunea çi viziunea

asumate.

Astfel, în anul 2OL7, ASE a urmärit consolidarea giîncheierea unor acorduri strategice cu mediul

economico-social care sã aibä urmätoarele direclii esenliale: oferirea de programe de studii adaptate

nevoilor curente çi de perspectivä ale companiilor, oferirea de stagii de practicä anuale gi de alte

programe de dezvoltare în carierã pentru studen!i, desfäçurarea de proiecte de cercetare aplicativä çi

implementarea rezultatelor, organizarea unor evenimente de business comune

În anul 20L7, ASE s-a afiliat la urmätoarele refele/asociafii profesionale:

L HR Club este asociafia profesioni;tilor de resurse umane din România. Funclioneazä informal

de 20 ani gi oficial de L2 ani, cu scopul de a încuraja dezvoltarea resurselor umane prin

sprijinirea gi promovarea celor mai bune practiciîn domeniu.

2. Associotion of North Americo Higher Education lnternolional (ANAHEI). Misiunea ANAHEI, ca

organizalie non-profit, este de a promova gi de a încuraja o culturä globalä la instituliile
membre, de a globaliza succesele studenlilor gi ale facultä|iloç de a spori iniliativele globale în

rândul instituliilor membre 5i de a aprofunda angajamentul global.
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3. EHL (Ecole Hôtelière de LousonneJ Din 1893, gcoala elvefianä de management hotelier a oferit
cursuri care pregätesc studenfii pentru o carierä de management al ospitalitälii la nivel mondial.

$coala este consideratä cea mai bunã din lume în domeniul ei: studiile de ospitalitate.

Au fost încheiate 85 de parteneriate cu societäli comerciale, asocialii sau institulii din România

Forumul pentru Dezvoltare Durabilä g¡ Antreprenoriat (FSDE) s-a näscut din dorinfa de a pune

la aceeagi masä a dezbaterilor trei actori importanli ai economiei române5ti (mediul academic, cel de

afaceri gi institufiile publice). Acliunea comunä a acestor actori se concentreazä pe identificarea

problemelor cu care se confruntä economia !ärii noastre (gi nu numai) çi pe fundamentarea gtiinlificä a

soluliilor care sä contribuie la rezolvarea acestor probleme.

ProgramulAcademica BNR se desfägoarã în cadrul partener¡atului dintre ASE çi Banca Nalionalä

a României gi are ca obiectiv schimbul de date dintre specialiçtii BNR çi cei ai ASE, precum gi sprijinirea

îmbunätäçirii curriculei universitare în domeniul finanle-bänci gi ini!ierea unor dezbateri care sä

contribuie la creçterea înçelegerii fenomenelor economico-financiare actuale.

ln anul 20L7, lncubatorul de afaceri al ASE a fost inclus în Societatea Antreprenoriala

Studenleascä (SAS), o entitate nouä în cadrul organigramei ASE. Aceasta a fost înfiinlat în baza OM nr.

3262/2017 gi are ca misiune crearea unui mediu propice çi a unui cadru complementar pentru

susfinerea çi dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenlilor ASE, de la toate ciclurile de învä|ämânt,

inclusiv în rândul propriilor absolvenfi din ultimii trei ani. Prin acliunile sale, Societatea Antreprenorialä

Studenleascã a Academiei de Studií Economice din Bucure;ti urmåregte congtientizarea cu privire la

oportunitälile antreprenoriale, angajarea pe cont propriu çi promovarea unei atitudini pozitive fa!ä de

cultura antreprenorialã în rândul studençilor.

Tot în anul2ALT s-a oblinut o finanlare CNFIS în urma competil¡e¡ de proiecte tip FDl, în sumä de

1-04.000 lei, care a fost folosítä pentru activitälile SAS.

tt.4 MANAGEMENTUL CALTTÄT\| îU WSTiTUT|¿/. DEî¡,tVeTÄ¡VtÂNT SrlpERtOR

1l.4.7 Sítudlia evdluãrilor institulíondle çi o progrctmelor de studií

Precedenta evaluare institulionalä a ASE a avut loc în 15-17 mai 2013, evaluare în urma cãreia

universitatea a primit calificativul "Grød de încredere ridicd!', prin Hotörãrile Consiliului ARACIS în

çedinfa din datq de 25.07.20L3.

în cadrul respectivei evaluãri institulionale, potrivit protocolului încheiat între ASE ;i ARACIS,

dintre cele L5 programe de studii universitare de licen!ä care se evaluau periodic la nivelul ASE, au fost

selectate 6 programe de studii universitare de licenfä - Economie agroalimentarå çi o mediului,

Administroreo ofocerilor (în limbo englezä), Administrareo ofocerilor in comerf, turism, servicii,

merceologie pi monagementul calitölii, Ciberneticö economicö, Finanle gt Bönci çi Economie çi afoceri

internalionale - pentru evaluarea institulionalã ce au fost evaluate periodic în vizita respectivä, fiecärui

program fiindu-i acordat calificativul "Încredere".

La data prezenteivizite de evaluare instítulionalä, în ASE funclioneazä 12 facultäliacreditate, la

nivelul cärora se desfãçoarä programe de studii universitare de licen!ä (acreditate sau autorizate

provizoriu, la forma de învä1ämânt cu frecven!ä sau la distan!ä) gi de masterat, în conformitate cu

Hotörârea Guvernului nr. 140/2017 pentru aproboreo Nomenclotorului domeniilor çi ol

speciolizörilor/progromelor de studii universitare çi o structurii institufiilor de învã¡ömânt superior,

pentru onul universitqr 2077-2018, modificatä gi completatä prin Hotörâreo Guvernului nr. 615/2077 si

Hotörâreo Guvernului nr. 117/2017 din 16 mortie 2077 privind domeniile 5i progromele de studii

universitore de master ocreditate 5i numörul moxim de studenli ce pot fi Scolorizoli în onul universitar
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2077-2078, modificatä 9i completatä prin Hotörârea Guvernului nr. 674/2077. Pentru toate programele

de studíi organizate, ASE a respectat termenele de evaluare, iar la programele acreditate, ASE a prímit

calificativul "încredere".

Astfel, pânä la începutul anului universitar 2O73-2OL4, toate programele de studii universitare de

licenfä au fost acreditate/autorizate sä funclioneze provizoriu/evaluate periodic de cãtre ARACIS, dupä

cum urmeazä:

o 23 programe organizate la forma de înväçåmânt cu frecvenlä (în limbile românä, englezä,

francezä sau germanã), dintre care 15 evaluate periodic, iar 8 autorizate sä funclioneze
provizoriu;

o un program organizat la forma de învä!ämânt cu frecvenlä redusã, autorizat sã funcfioneze
provizoriu;

o 10 programe organizate la forma de învä!ämânt la distan!ä, dintre care 9 acreditate în 20LL,

iar unul autorizat sä funcçioneze provizoriu.

În ceea ce privegte programele de masterat, au fost acreditate de cãtre ARACIS çi ofertate de ASE la

admitere în sesiunea iulie 2013, 98 programe de studíi universitare de masterat de cercetare gi

profesionale, dintre care au fost organizate 7L de programe în respectivul an universitar. Dintre cele 104

programe de masterat pe care ASE avea dreptul sã le organizeze în anul univ. 2OI3-20I4, 79

(reprezentând L8% din totalul programelor de masterat) aveau ca limbä de predare o límbä de circulafie

internalionalã.

Pânä la începutulanului uníversitar 2OL4-2OL5, toate programele de studii universitare de licenlä ale

ASE au fost acreditate/autorizate sä funclioneze provizoriu/evaluate períodic de cätre ARACIS.

În anul universitar 2OL7-2OL8, în ASE sunt organizate L2 programe de masterat cu predare în limbi

stråine, dintre care 10 programe cu predare în limba englezä gi câte unul cu predare în limba francezä gi,

respectiv, limba germanä.

La acestea se adaugä 3 programe de tip MBA internafionale, cu dublä diplomä:

- MBA Româno-Canadian - în limba englezä, organizat în cooperare cu Université du Québec à

Montréal (parteneriat semnat în anul 201,6);

- MBA Româno-Francez INDE -în limba englezä, organizat în cooperare cu Conservatoire National

des Arts et Métiers - Paris;

- MBA Româno-German ,,Management antreprenorial" - în limba germanã, organizat în
cooperare cu Westfälische Hochshule Gelsenkirchen.

De asemenea, în anul universitar 2Ot7-20I8, a fost acreditat un nou domeniu de masterat,

respectiv domeniul Drept, gi aprobatå de cåtre ARACIS, încadrarea în domeniu a 5 noi programe de

masterat, patru dintre acestea fiind organizate în limba englezå

11.4.2 lmplementared recomandãrílor fãcute lo evoluarea externã precedentã (implementdre
plan de mãsuri)

Din analiza modului cum au fost îndeplinite la nivelul ASE, recomandärile fäcute cu ocazia

precedentei evaluãri institulionale realizatä de ARACIS în perioada L5-L7 mai 2013, rezultä urmätoarele:
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Recomandäri /
observalii în urma
vizitei de evaluare

inst¡tuÎ¡onalå din anul
2013 (perioadal5-L7

mai 2013)

Situafia constatatä la vizita institufionalä curentä, în anul 2018

Gradul de
îndeplinir

e

constatat
la vizita

institulio
nalä

curentä
Continua rea procesu lui

de modernizare gi

dotare a bibliotecilor cu

resurse informatice, cu

tehnicã de multiplicat t¡
cu abonamente de
special¡tate pe tipuri de
programe de studii

Pentru a îndeplini aceste recomandäri, la nivelul ASE s-a încheiat, în 29 iunie 2013,
contractul ANELIS PLUS gi respectiv, în data de 2 iulie 2013, s-a încheiat contractul
de fotocopiere cu titlu gratuit pentru student¡i ASE.

Cu privire la încheierea de abonamente de specialitate pe tipuri de programe de

studii, la sfârgitul fiecärui an universitar, Biblioteca ASE solicitä facultãtrilor
propuneri privind abonamentele la revistele de profil, pe tipuri de programe de

studii, în vederea completãrii colecliilor cu titluri de spec¡alitate. Biblioteca verificã
anual bibliografia din FiSele de disciplinö 9i îçi stabilegte programul de achizi¡ii
prioritar pentru a acoperi titlurile recomandate în bibliografia obligatorie. Astfel,
începând cu anul universitar 2OL3-201,4 acest proces a fost mai atent mon¡tor¡zat gi

evaluat anual. Bibliotecile ASE au fost dotate cu resurse informatice, cu tehnicã de

multlplicat çi cu abonamente de spec¡alitate pe tipuri de programe de studii.
Astfel, fondul total de circulalie al ASE la finalul anului 20t7, a fost de 153.638, în
perioada 2OI3-20L7 rezultând o înnoire a fondului de circulalie (fizic ai online) al
ASE de 63,36% fatã de nivelulînresistrat la vizita precedentä.

Îndeplinit

Extinderea $i

modernizarea continuä
a laboratoarelor de

informaticä

ASE a investit începând cu anul 20t3, în infrastructura de conectare wireless în
toate clädirile sale. Astfel, în anul 2013, în ASE s-au realizat investilii în
infrastructura TlC, respectiv s-au achizilionat servere, videoproiectoare gi camere
video, practic, înnoindu-se aproape în totalitate parcul de videoproiectoare din
sålile de curs. În acelaSi an, ASE a iniliat gi finalizat procedura pentru achizilia de

echipamente lT (imprimante, computere, laptopuri). Pentru asigurarea accesului la
internet s-a ach¡zilionat serv¡ciul de conectare a tuturor loca¡iilor (spatrii de
învãçãmânt 9i cãmine) la releaua nalionalä gratuitä RoEduNet. De asemenea, s-au
reînnoit licenlele software (Microsoft) necesare desfãgurãrii activitätii de educalie.
În perioada 2Oi4-20L7, ASE a realizat invest¡Ti¡ în infrastructura TlC, respectiv
implementarea infrastructurii wireless în cämine gi spalii de înväträmânt. Au fost
inaugurate noi laboratoare gi au fost înnoite çi modernizate echipamentele din

la boratoarele ex¡stente.
De asemenea, clädirile ASE au fost conectate în totalitate (inclusiv cäminele) la

internet wireless gi au fost ach¡zilionate pachete software de specialitate gi

licenlele aferente.

lndeplinít

Achizilionarea de soft-
uri de specialitate,
pentru domenii cum
sunt: limbile strãine çi
econometrie

Planul de achizilii pentru 20L4 a inclus, la propunerea facultãlilor ASE,9i achizilia
unor soft-uri dc specialitate necesare desfägurãrii activitãTilor didactice la discipline
precum Econometrie, Limbi Sträine etc.
La data prezentei vizite, conform FiSelor vizÌtei elaborate pentru programele de

studii evaluate, aplicaliile software utilizate în cadrul ASE sunt licenTiate atât
pentru software de bazã (sisteme de operare, programe antivirus) cât gi pentru

software de aplicalie (suita Microsoft Office, MS Sharepoint, MS SQL Server, alte
programe dedicate: Eviews, Stata, etc). ASE/FAMP a achizilionat odatã cu

echipamentele de calcul çi soft-urile corespunzätoare çi posedã licenTa de utilizare
a acestora. ASE dispune de licenle pentru software de specialitate corespunzãtor
domeniului de licen!ä în care se încadreazä programul de studii univers¡tare
Ciberneticö Economicö, spre exemplu SPSS, CIEL, EVIEWS, SAS/R 9i altele.
Laboratoarele utilizate la CIG sunt dotate corespunzãtor cu hardware g¡ software
care perm¡t efectuarea de cercetäri importante pe plan nalional gi internalional.
Existã gi un laborator de cercetare, ce funclioneazã în cadrul CSCIG (Centrul de

Studii în Contabil¡tate gi lnformat¡cã de Gestiune), centru acreditat
CNCS|S.Laboratorul dispune de tehnologie adecvatã cercetärilor din domeniul
contabilitãlii gi al informaticii de gestiune, acces la baze de date on-line: Jstor,

ProQuest t¡ Science Direct .

În cadrul FEAM, activitatea de cercetare se desfä9oarä în cadrul departamentelor
gi/sau Centrului de cercetare,,Analizã gi politici regionale" care d¡spun de dotãri gi

soft-uri corespunzãtoare, acces la sursele de informare prin lnternet.La oroqramul

lndeplinit
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Recomandäri /
observalii în urma
v¡z¡tei de evaluare

institu¡ionalã din anul
2013 (perioada L5-L7

mai2013)

Situalia constatatä la vizita institulionalä curentä, în anul 2018

Gradul de

îndeplinir
e

constatat
la vizita

institu!io
nalä

curentã
EAI este arondat un laborator de cercetare (Loborøtorul 6OOGLEI, dotat cu

.calculatoare, videoproiector, laptop, acces la internet permi!ând cercetãri
avansate pe plan na}ional gi internalional ale cadrelor didactice. Act¡vitatea
didacticã 9i de cercetare a programului Economie 5i afoceri internolionale se

desfägoarä în spaTi¡ de învã!ãmânt aflate în proprietate - säli de curs, amfiteatre,
säli de seminar, laboratoare - dotate corespunzãtor cu tehnicã de calcul, sisteme
multimedia (smartboard, video 9i retropro¡ectoare, ecrane de proiectrie, flip-chart-
uri etc.). Administralia ASE folose5te SIMUR, SIMCE, Platforma de blended learning
Profeso r.ase. ro.

Reluarea çi
intensificarea
schimburilor de carte
(manuale, cursur¡,

caiete de laborator)
între universitãli le din
consorliu în scopul
diversificãrii ofertei de
resu rse destinate bunei
presãtiri a studentilor

Începând cu anul universitar 2OI3-20I4, Biblioteca ASE a permanentizat schimbul
de carte universitarã între univers¡tä¡ile membre ale Consorliului ,,Universitaria"
(în cazul instituliilor partenere deja) ç¡ a iniTiat noi schimburi cu scopul de a asigura
studenlilor resurse educalionale destinate bunei pregåtiri.
Editura ASE este în acord de partener¡ãt cu editurile din cadrul Consortiului

,,Universitaria" în cadrul Asociatriei Editorilor de Carte Academicã gi Universitarã
(AECAU), pentru realizarea de e-book-uri, a unui site Symbio de promovare gi

comercializare a cärç¡i academice 5i un¡versitare, pentru formarea unei librãrii
virtuale gi pentru organizarea în comun de târguri de carte nalionale gi

¡nternaÏ¡onale.

Îndeplinit

lmbunãtä!irea modului
de detaliere a

numårului de ore pe

teme în cadrul fiçelor,
la unele discipline de

studiu

La data prezente¡ vizite, conform Figelor vizitei elaborate pentru programele de
studii evaluate, FiSele de disciplinö sunt întocmite corect gi complet, cu detalierea
clarå pe ore a conT¡nutului tematic al disciplinei (a se vedea secTiunea dedicatä
Fiçelor de disciplinö din De asemenea, în prezent, conducerea facultãlilor ¡i a

departamentelor se asigurä cã procesul anual de analizå gi revizuire a fiçele
disciplinelor se realizeazã înainte de începutul fiecärui an universitar, respectiv în
luna mai, conform calendarului SIMUR (sistemului informatic de gestiune ¡nternã).

lndeplinit

Declança rea procesului
de reducere a

numärului de ore
säptãmânal din planul
de învä!ãmânt, de la 28

de ore cãtre nivelul
minim de 20 ore

Acest proces a fost demarat în ASE, începând cu anul univers¡tar 20L3-20L4, in
baza Hotärârii Consiliului de Administralie nr. 25/31.01.2013, prin care numårul de
ore sãptämânal din planurile de învã!ãmânt s-a redus la 24 ore (fatrã de 28 ore la

evaluarea institutionalã din 2013).

Cu toate acestea, ASE a revenit ulterior la respectiva Hotårâre a CA, astfel încât la

data prezentei vizite, conform Fiçelor vizitei elaborate pentru programele de studii
evaluate, s-a constatat cá funclie de progromul de studiu, numãrul de ore
sãptãmânal din planul de învã!ämânt variazã de la un program la altul, înregistrând
o medie cuprinsã între 20 - 28 ore / sãptämânä, pentru ciclul I studii universitare
de licen!ã, în funclie de domeniile de pregãtire universitarã, ceea ce corespunde gi

se încadreazä în cerintele normative obl¡gatorii din standardele ARACIS.

lndeplinit

Distributie mai

echilibratä a studenlilor
pe formatii de studiu

La data prezente¡ vizite, conform FiSelor vizitei elaborate pentru programele de
studii evaluate, formaliunile de studiu ale ASE (serii, grupe, subgrupe) sunt astfel
dimensionate încât sã asigure desfãçurarea eficientã a procesului de înväTãmânt,
iar numärul de locuri în sälile de curs, seminar gi laborator este corelat cu märimea
forma!iilor de studiu (serii, grupe, subgrupe etc.), conform normativelor
Ministerului Educaliei Nalionale, ceea ce corespunde 5i se încadreazä în cerintele
normative obligatorii din standa rdele ARACIS.

lndeplinit

lmplicarea mai mare a

studen!ilor în

activitatea de cercetare
gi publicarea celor ma¡

bune lucrãri elaborate
de cätre student¡ într-o
revistä

Studentrii participä anual cu lucräri gtiinlifice la Ses¡unes de comunicöri Stiinlifice
studenle1t¡: cele mai bune lucrãri fiind premiate. De asemenea, s-au editat, în
format electronic, volume cu lucrärile premiate la facultatea CIG (ISSN 2286 -
167X) 5i la facultatea AMP (ISSN 2285 - 1097), la facultãlile de Comefi pentru
revista CACTUS gi respect¡v, la FABBV pentru Revista de Finanle gi Bänci.
Participarea la sesiunile de comunicãri este încurajatã de cätre un¡vers¡tate prin
acordarea, din fonduri propr¡i, de burse de excelen!ã pentru cercetare celor care
au cea mai bunä lucrare, atât la ciclul licen!ã câtS¡ masterat.

lndeplinit
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Recomandãri /
observalii în urma
vizitei de evaluare

institulionalä din anul
2013 (perioadaLS-t7

mai 2013f

Situalia constatatä la vizita ínstitulionalä curentä, în anul 2018

Gradul de
îndeplinir

e
constatat
la vizita

institugio
nalä

curentä
Luarea mãsurilor
adecvate împotriva
plagiatului în lucrärile
de licen!ã, disertalie 5i

doctorat ale studentilor

9i lucrärile (cär[i,

tratate, etc.) cadrelor
didactice

ln conformitate cu regulamentele interne privind activitatea didacticã la

programele de studii universitare de licen!ã gi masterat, cadrele didactice care

coordoneazã elaborarea lucrãrilor de licençã 5i disertalie rãspund în mod solidar cu

autor¡i acestora de asigu ra rea origina litãlii continutu lu¡ acestora.

ASE are achizilionat din 25.06.2011 un abonament de verificare plag¡at pentru

doctorat, post-doctorat, articole la revistele ASE ¡i pentru cã4i în Editura ASE.

Tezele de doctorat sunt verificate de plagiat printr-un compartiment specializat la

nivelul ASË (biroul de evaluare academicã), iar tezele post-doctorat, articolele gi

cãrÍile sunt verificate la Editura ASE. La data prezentei vizite, s-a constatat cä

pentru activitatea de cercetare (inclusiv pentru teze de doctorat, postdoctorat,
d¡sertalii gi lucrãri de licen!ã), predare sau examinare, ASE utilizeazã 5i pune la

dispozilia cadrelor didactice 9i studenlilor, un soft antiplagiat performant -
www.sistemantiplasiat.ro, furnizat de S.C. PLAGIAT - SISTEM ANTIPLAGIAT PRIN

INTERNET SRL (contract nr.24/13.0!.2017 - ultima facturä achitatã pe anul 2018 a
fost preluatã la vizitã). De asemenea, ASE oferä spre utilizare, în regim gratu¡t,

revistelor ASE softul antiplagiat utilizat în cadrul Direcliei Managementul Cercetãrii
gi I novärii în vederea întäririi procedurilor editoria le.

Comisio de Eticö ti Deontolog¡e Profesionalö a ASE publicã anual pe site-ul
universitälii rapoarte privind mäsur¡le întrepr¡nse pentru solulionarea sesizãrilor
de plagiat, respectiv stadiul procesului de solutionare.

Îndeplinit

Transparen!ã în ceea ce

privegte evaluarea

cadrelor didactice de

cätre studenli prin
pu blica rea rezultatelor
centralizate pentru
fiecare cadru didactic în
parte gi efectuarea
acestei activitã|i la

finalul fiecãrui
semestru, pentru toate
cadrele didactice

Conform Codului universitar al drepturilor gi obligaliilor studenlilor Academiei de

Studii Economice din Bucure5ti, art. 7t, alin (1), l¡t. t), ,,Studenlii au dreptul sä

primeascä gi sä completeze chestionarele de evaluare academicä a cadrelor
didactice, cursurilor, seminariilor çi lucrärilor practice; rezultatele evaluårilor vor fi
publicate în reTeaua intranet a ASE Bucuregti". Consiliul de administratie a aprobat
la propunerea reprezentanlilor studenlilor, o nouã procedurä de evaluare a

cadrelor didactice de cãtre studenli. Procedura aprobatã în anul 20L3 conline un

nou chestionar de evaluare a cadrelor didactice prin intermediul cäruia studenlii îgi

pot exprima mai clar opinia cu privire la componentele procesului educalional.
Procedura prevede cä rezultatele vorfi publicate pe pag¡na personalã a studenlilor
prin platforma informaticå implementatã de ASE (SIMUR). în plus, conform
hotårârii nr. 717/12.06.2073 a Consiliului de Administralie, mon¡torizarea
desfãgurãrii activitãli¡ didactice se realizeazä prin organizarea de întâlniri lunare
între flecare decan ¡i reprezentanïii studenlilor de la nivelul fiecãrei serii sau

program de masterat în vederea discutãrii problemelor legate de desfãçurarea
activitã!ilor didactice.
Concluziile evaluärii din partea studenlilor sunt parte integrantä a Raportului de

sintezö Rezultatele desprinse din analiza chestionarelor sunt prezentate

membrilor departamentului gi analizate în Consiliile facultãtrilor. Existä

obligativitatea evaluärii periodice a cadrelor didactice de cãtre studen}i, cu scopul

de a asigura feed-back-ul din partea studenlilor privind calitatea activitãtii
didactice aferentä fiecä rui semestru u nivers¡tar.

Îndeplinit

Încheierea de acorduri
de parteneriat pentru
activitatea de practicã

¡i internship a

studenlilor 5i cu

organisme
guvernamentale de

specialitate (de

exemplu MAE) 9i chiar
cu parteneri
internationa li

Acordurile de parteneriat pentru activitatea de practicã çi internship a studenlilor
ASE acoperä 100% din necesar.

în anul 2017, din cele 2224locuri de practicã 9i internship oferite la nivelul ASE, în

urma acordurilor iniÏ¡ate de facultã¡i au fost puse la dispozilia studenlilor 1306

locuri de practicã çi internship. Din cele 65 parteneriate pentru oferirea de locuri
de practicã 9i internship pentru studenlii ASE, facultãtrile au iniÏiat 47 acorduri
(inclusiv cu ministere çi companii multinalionale - de ex., Petrom OMV, Google,

5.a.).

lndeplinit
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Recomandäri /
observa¡ii în urma
vizitei de evaluare

institulionalä din anul
2013 (perioada 15-17

mai 2013)

Situalia constatatä la vizita institulionalå curentå, în anul 2018

Gradul de
îndeplinir

e

constatat
la vizita

institu!io
nalä

curentå
Asigurarea unui sistem
de mentorat la nivelul
studenlilor, în sensul
întãririi legãturilor între
generaliile de studenli
(de exemplu
masteranzi¡ sã asigure
mentorat studentrilor de
la licen!ã)

Asocialia Absolvenlilor Academiei de Studii Economice din Bucuregti (Alumni ASE)

çi Uniunea Studentilor Academiei de Studii Economice din Bucuregti (USASE) au
iniliatîn martie 2013, în colaborare cu acesta Þi alte compartimente de specialitate
din cadrul universitãlii, Centrul de Consiliere t¡ Oñentare în Corierö (CCOC),

structurä distinctã, fãrã personalitate juridicä, care functioneazä în cadrul ASE,

înfiinlat prin Hotärårea Senatului ASE nr. L44 din data de 10 decembrie 201"4, çi
care are ca misiune acordarea de suport specializat persoanelorcare au fost, vorfi
sau sunt cuprinse în programele educaçionale ale ASE, în vederea optimizår¡¡
traseului educaTional gi profesional al acestora. Sistemul de mentorat la nivelul
studenlilor ASE, în sensul întäririi legäturilor între generaT¡ile de studenfi, acoperä
100% din necesar.

Îndeplinit

Atragerea unui numãr
mai mare de studentri
sträini în cadrul
programului de studiu

Numãrul de studenli strãini înmatriculati în ASE a înregistrat o dinamicã
ascendentã în perioada evaluatã.
Menlionãm cã anul pregãtitor de învã¡are a limbii române care funclioneazã în
cadrul FacultãÏ¡¡ de Relat¡i Economice lnternaÏ¡onale a fost acreditat ARACIS în
septembrie 20L7 5i atrage atât viitori studenli ai ASE Bucuregti, cât g¡ din alte arii
de specializare.
Comunitatea studenTilor internatrionali care urmeazã studii universitare complete
în cadrul ASE reprezintã 52 de natrionalitåli, contr¡buind în mod semnificativ la
procesul de internaÌionalizare a comunitãli¡ universitare. Cei mai mulÏi studenli
internalionali provin din Republica Moldova (43,88%1, Turcia, Albania, Maroc, lrak,
Ucraina, Tunisia, Germania (cu ponderi de 2,5% - 4,7% fiecarel. Din numãrul total
de studen¡i ¡nternal¡onali înmatriculafi, 307 (41,29%l studiazä în regim de cont
propriu valutar, aducând universitãtii venituri din taxele de înmatriculare g¡

gcolarizare de 750.065 Euro pentru anul universitar curent.

Îndeplinit

Deplasarea centrului de
greutate în evaluarea
pregätirii studentilor
spre practicã, prin
cregterea numärului de
studii de caz, prin care
sä se dezvolte simtrul
pract¡c-apl¡cativ precu m

9i capacitatea de

adopta deciz¡i

Sistemul de evaluare a cunogtin¡elor studentului este detaliat în fiSa disciplinei ¡i
cuprinde un punctaj de 30-50% pentru activitatea de seminar; conducerea
departamentelor gi a facultälilor ASE se asigurã anual cä activitålile de seminar au
un grad ridicat de aplicabilitate pentru tematica respectivä.
Se încurajeazä parteneriatele cu mediul de afaceri pentru desfãSurarea activitãlilor
didactice la programele de masterat, care presupun, pe lângä asigurarea stagiilor
de practicä, çi atragerea unor expe$¡-practicieni din mediul de afaceri gi din
asocialiile profesiona le, în deru larea procesului de predare-învãtra re.

lndeplinit

Îmbunätätrirea continuã
a sistemului de tutoriat
ti consultaÏii pentru
studenli

Conform Codului universitar al drepturilor gi obligaliilor studenT¡lor Academiei de
Studii Economice din Bucuregti, art.71, alin. (1), lit. mm),,,Studenl¡i vor beneficia
de un îndrumãtor de an 9i serie, din rândul cadrelor didactice din facultatea în
cadrul cãreia î9i desfã9oarä cursurile". Astfel, începând cu i. octombr¡e 2013, toate
seriile ¡i toTi anii de studiu beneficiazä de un îndrumãtor/tutore cadru didactic. La

prezenta vizitä, s-a constatat cã toate cadrele didactice din ASE au un program de
consultatrii sãptãmânal de cel putrin 2 ore, care este fãcut public 5i comunicat
studenlilor, în cadrul cãruia rãspunde solicitärilor studenlilor.

Îndeplinit

Realizarea de acliuni de
promovare a

programelor prin
intermediul
tehnologiilor
comunica¡iona le aflate
la modã

Promovarea programelor de studii se realizeazä prin brogurile de prezentare
(inclusiv în limbi de circulatie ¡nterna}ionalã), prin paginile web ale instituliei gi ale
facultãlilor (în limba românã çi în limba englezå), dar ¡i prin intermediul retelelor
sociale. De asemenea, ASE part¡cipã la târgurile educal¡onale organizate în !arã çi
strãinãtate.
Înlunaiunie20L7,afostadoptatãdeSenatul ASE,Strategiodetnternationolizoreo
Academiei de Studii Economice din Bucureçti pentru per¡oada 2016 - 2027.
Consolidarea prestig¡ulu¡ internalional prin includerea ASE în principalele
clasamente internalionale. Shanghai Academic Ranking of World Universities gi eS
World University Rankings, reprezintã o recunoastere a eforturilor fãcute în

lndeplinit
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Recomandãri /
observalii în urma
vízitei de evaluare

institulionalä din anul
2013 (perioadatS-L7

mai 2013)

Situatia constatatã la vizita institulionalå curentå, în anul 2018

Gradul de
îndeplinir

e
constatat
la vizita

¡nst¡tuÌ¡o
nalä

curentã
domeniu.
Un rol important în consolidarea parteneriatelor internalionale 5i a ¡maginii pe

plan extern îl are participarea la even¡mente gi activitãli în cadrul re¡elelor gi

asocialiilor internalionale relevante pentru domeniul studiilor universitare
economice. ASE este afiliatã la 14 retele/asocialii internationale.

Dezvoltarea legätu rilor
cu organizaliile care

activeazä în domeniul
mediului

La nivelul FacultãTii de Economie Agroalimentarã 9i a Mediului existã parteneriate
încheiate cu ONG Ecociv¡ca gi ONG Viitor+, care activeazä în domeniul mediului.
De asemenea, în ASE existã un club al studenlilor - ECOTUR - care se implicã în
mod deosebit în acliunile de protecTia mediului, inclusiv prin colaborarea cu alte
organizatii de profil.

îndeplinit

Contlnuarea eforturilor
de individualizare în
spaliul european al

învãtrãmântu lui superior

ASE a realizat pentru prima datä o analizã benchmarking la nivel european façã de

universitãlile similare (în luna iunie 2013), iar rezultatele oblinute i-a permis sä-gi

defineascã mai clar avantajele competit¡ve çi a fundamentat strategia pentru
perioada 2Ot4-2020.
Consolidarea eforturilor de individualizare a ASE în spaliul european al

învàträmântului superior prin includerea ASE în principalele clasamente
internalionale, Shanghai Academic Ranking of World Universit¡es 5i QS World
University Rankings, reprezintå o recunoastere a eforturilor fäcute în domeniu.

Îndeplinit

Continuarea
activitã!ilor de
implicare eficientã a

actorilor interesali de
pe plan local

Conform celor constatate la vizitä, restructurarea planurilor de înväträmânt din ASE

a implicat t¡ consultarea mediului economico-social, pentru o mai bunã corelare a

programelor de studii cu piala muncii; acest proces este unul continuu, realizat
prin intermediul consiliilor consultative create la nivelul facultälilor.
Consiliul Consultativ constituit la nivelul ASE, în luna martie 2013, din reprezentanli
ai comunitã|ii locale 5i ai mediului de afaceri, se întrunette trimestrial çi de câte ori
este nevoie, în întâlniri de lucru, cu scopul îmbunãtãtririi procesului de învätrãmânt

si cercetare din ASE.

Îndeplinit

Revizuirea Codului

universitar al

drepturilor gi

obligaliilor studen!ilor
ASE astfel încât sã fie în
conformitate cu Codul

drepturilor Si

obligatriilor studenli lor

Urmare a OMECTS nr. 3666 din 30 martie 2012, Senatul universitar al Acodemiei de

Studii Economice din Bucureçfi a luat la cunogtin!ä de initiativa adoptatä la nivel

nalional. Senatul universitar gi Consiliul de Administralie au transmis
reprezentan!¡lor studenlilor în Senatul universitar (Senatul Studenlilor) rugämintea
de a analiza acest act normativ 9i de a propune modificäri cu privire la

reglementãrile interne ale universitã|ii, în acest sens, Senatul Studentrilor a format
o comisie de lucru de revizuire a Codului un¡versitor al drepturilor 5i obligøliilor
studenfilor aprobat în gedinla din 20 iulie 2011, cu prilejul aprobärü Cartei
Academiei de Studii Economice din Bucureçti (Codul universitar al drepturilor gi

obligaliilor studenlilor este inclus în Carta universitarã çi const¡tu¡e capitolul XV al

acesteia). Comisia a propus spre aprobare Senatului Studenlilor noul Cod

un¡vers¡tar ol drepturilor 5i obligaliilor studenlilor Acodemiei de Studíi Economice

din BucureSti, care implementeazã în totalitate OMECTS nr. 3666/30 martie 2012.

Aceastã propunere a fost aprobatã în unanimitate g¡ a fost transmisã Senatului
un¡vers¡tar al ASE, care l-a adoptat de asemenea în unanimitate, în data de 20

martie 2013.

Îndeplinit

Eliminarea barierelor
de acces la structurile
de reprezentare a

studenlilor, astfel încât
acest proces sã fie unul
democratic çi
nediscrim inatoriu

Conform Codului universitar al drepturilor gi obligaliilor studenlilor Acodemiei de

Stud¡i Economice din Bucurettl, art. 70, alin (1), ,,Studentrii au dreptul sã î9i aleagã

reprezentanTii în structurile consultative, deliberative gi de conducere din ASE

Bucuretti, conform legii, în baza Metodologiei privind alegerea reprezentanTilor
studenlilor ASE Bucureçti, aprobatã de reprezentanlii studenlilor în Senatul

Universitar (Senatul Studenlilor)". De asemenea, conform aft.70, alin (6), ,,Cadrele
didactice titulare, personalul didactic auxiliar, personalul admin¡strativ g¡

structur¡le de conducere ale universitãli¡ nu pot condiliona statutul de student
reprezentant de performanlele academice, prezenta la cursuri, seminare ¡i
laboratoare, acesta fiind reglementat în Metodologia privind olegerea
reprezentanl¡lor studentilor ASE Eucuresti, aprobatã de reprezentanÏii studenlilor

Îndeplinit
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Recomandãri /
observatii în urma
vizitei de evaluare

¡nstitulionalä din anul
2013 (perioada L5-17

mai 2013)

Situa!ia constatatä la vizita institu!ionalä curentã, în anul 2018

Gradul de
îndeplinir

e

constatat
la vizita

institu!io
nalä

curentä
în Senatul universitar (Senatul Studenlilor). Cadrele didactice titulare nu se implicã
în procedurile de alegere a studenlilor reprezentanli, indiferent de nivelul de
repre¿entare. lntervenliile se sancÌioneazã conform prevederilor arl.3L2 din Legea
nr. L/2OLI, cu modificãrile gi completàrile ulterioare". Astfel, toate elementele ce
privesc alegerea reprezentantilor studenlilor au fost stabilite de cåtre studenli,
fãrã implicarea cadrelor didactice. La data prezentei vizite de evaluare, s-a
constatat cä la nivelul fiecärei structur¡ existã câte un student reprezentant ales
prin vot, în conformitate cu reglementãrile interne.
Ca parte componentã a Senatului Universitar gi organ decizional al IJniunii
Studenfilor Acodemiei de Studii Economice din BucureSti (USASE), Senatul
Studenlilor reprezintã interesele studentrilor care studiazã în cadrul universitãtii,
sesizeazã problemele cu care acegtia se confruntã, colaboreazã gi realizeazã
demersuri pentru îmbunãtãlirea situaliei comunitäT¡¡ studenÏesti. pentru obT¡nerea
unor rezultate opt¡me în acest sens, membrii Senatului Studenlilor se reunesc
säptãmânal pentru a stabili coordonatele de lucru. Conducerea este asiguratã de
Biroul Permanent, alcãtuit din gapte membri: preçedintele, patru vicepregedinf i, un
secretar general gi un secretar. În sensul cretterii eficienlei activ¡tãt¡i, Senatul
Studenlilor gi-a diversificat structura, fiind înfiinlate diverse compartimente de
specia litate.

Pos¡bil¡tatea studentrilor
de a-çi forma singuri
traseul de studiu, prin
frecventarea unui curs
la o altã facultate în

cazul în care nu este
îndeplinit numärul
minim de studenïi
pentru o formalie de
studiu

Conform Codului universitar al drepturilor gi obligaliilor studentrilor Acodemiei de
Studii Economice din Bucureçti, art. 7I, alin. (1), l¡t. f) ,,Studentrii au dreptul sã

aleagä liber programele de studii, în conformitate cu normele legale în vigoare gi

cu planurile de învã!ämânt; în cadrul programelor de studiu va fi asigurat un numãr
minim de cursur¡ oplionale çi facultative din total¡tatea cursurilor oferite de
universitate". În cazul în care nu se atinge numãrul minim de studenÌi pentru a
crea o formalie de studlu separatä, studenlii pot så urmeze disciplinele oplionale
alãturându-se unei serii deja existente la facultatea care are în planul de
învã!åmânt respect¡va disciplinã, în mãsura în care sunt asigurate competenlele
cuprinse în grilele de competente aferente programului de studi¡ pe care îl
urmeazã.

lndeplinit

Promovarea mai bunå a

Biroului de Morketing,
Con sil ie re 5i Orie nta re
în Carierö - BMCOC,

astfel încât un numãr
cât mai mare de
studenli sä apeleze la

serviciile acestuia ti
suplimentarea
personalului ce îçi

desfã5oa rà activitatea
în BMCOC

Pentru completarea activitãTii Serviciului de Marketing çi Comunicare, Asoc¡atia
Absolvenlilor Academiei de Studii Economice din Bucuregti (Alumni ASE) çi
Uniunea Studenlilor Academiei de Studii Economice din Bucure¡ti (USASE) au
iniliat în martie 2013, în colaborare cu acesta gi alte compartimente de specialitate
din cadrul universitãlii, Centrul de Consiliere ,i Or¡entare în Carierö (CCOC),

structurå distinctã, färà personalitate juridicä, care funclioneazä în cadrul ASE,

înfiinlat prin Hotärârea Senatului ASE nr. 144 din data de 10 decembrie 2014, çi
care are ca misiune acordarea de suport spec¡alizat persoanelor care au fost, vor fi
sau sunt cuprinse în programele educalionale ale ASE, în vederea optimizãrii
traseului educalional gi profesional al acestora.
în prezent, consilierea studen¡ilor se face prin CCOC, dar 9i prin intermediul unor
programe POSDRU.

La nivelul ASE existã t¡ în prezent un Birou de informore, consiliere 5i oríentare în
carierö o studenlilor în cadrul Serviciului de Marketing gi Comunicare, care oferã
servicii de specialitate tuturor studenTi lor ASE

îndeplinit

Conform art. 11 din
Codul drepturilor 5i

obliga;iilor studentului
aproba¡ prin OMECTS

nr. 3666, studenlii au e)

,,Dreptul la suport de
curs gratu¡t (de minim 5
pagini) în format fizic

Conform Codului universitar al drepturilor gi obligaliilor studenlilor Academiei de
Studii Economice din Bucuretti, art.61, alin. (4),,,Studentrii beneficiazã de acces
gratuit la suporturi dc curs aferente fiecärei discipline din planul de învä1ãmânt, în
format fizic sau electronic".
În prezent, cadrele didact¡ce titulare pun direct la dispozilia studenlilor din seriile
la care predau suporturile de curs gi alte materiale bibliografice prin intermediul
platformei online.ase.ro, care permite dezvoltarea sistemului de blended learning
çi prin care orice cadru didactic, pe fiecare dintre disciplinele pe care le predã,

îndeplinit
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Recomandäri /
observatii în urma
vizitei de evaluare

ínstitulionalå din anul
2013 (perioada L5-L7

mai2013)

Situa!ia constatatä la vizita institu¡ionalä curentä, în anul 2018

Gradul de
îndeplinir

e
constatat
la vizita

ínstítuÌio
nalã

curentä
sau electronic ai acces

la toate materialele
didactice disponibile în

mod gratuit, în

bibliotecile u n¡versitare
sau pe site-ul
facultã¡ilor". Astfel
recomandãm
încã rcarea pe biblioteca
virtualã a manualelor çi
a suporturilor de curs

care au o solicitare
mare din partea

studenTilor

poate sã-çi dezvolte materiale în sistemul blended learning. În plus, fiecare student
din ASE poate accesa toate resursele didactice aferente disciplinelor studiate.
Platforma online.ase.ro permite administrarea cursurilor, a materialelor didactice
gi a rezultatelor înväträrii.

De asemenea, Biblioteca digitalã ASE perm¡te acces liber studenlilor din campusul
ASE la manualele destinate învã1ãmântului la distan!ã.

Suplimenta rea spaliilor
alocate bibliotecii 9i

dotarea lor cu aparate
de fotocopiere pentru

studenli

Pentru a îndeplini criteriile ARACIS, în anul 20L3, dupä procesul de evaluare
institulionalã derulatîn perioada 15-17 mai 2013, la nivelul ASE au fost identificate
solul¡i pentru creiterea numärului de locuri în sãlile de lecturã ale bibliotecii: s-a

deschis o nouã salã de lecturã în Complexul Belvedere gi s-au suplimentat numärul
de locuri în sälile existente. Numärul total de locuri a crescut cu I72, de la 498 la

670. Astfel, s-a înregistrat o acoperire de 14,23% raportat la numärul studenlilor
admigi la programele de licen!ä, forma de învätrãmânt cu frecven!ã, an L

În anul 2014, s-a continuat suplimentarea numãrul de locuri în sälile de lecturã ale

ASE din clãdirea lon N. Angelescu, dar ¡i din campus (Complex Belvedere). Numärul
total de locuri a crescutfatã de 2013 cu 50, respectiv de la 670 locuri la 720 locuri.
Începând cu anul univers¡tar 2015-2016, Biblioteca ASE a organizat într-un spatiu
distinct colecliile Centrului FAO, capacitatea în bibliotecã (unitate centralä 5i filiale)
a ajuns în anul 20L5 la 725 de locuri, valoarea realizatã din indicator în 2015 fiind
de 2,2 % . La data de 3 octombrie 2016 a fost redeschisä Sala de lecturã FABIZ

(imobil Grivila), capacitatea în bibliotecä (unitate centralã 9i filiale) ajungand la 733

de locuri, Biblioteca asigurånd numãrul necesar de locuri în propo4ie de 70%,

capacitate raportatã la numärul studençilor utilizatori activi ai serviciilor de

bibliotecã, respect¡v aproximativ 7400 (la nivelulanului 2016).

În cursul lunii septembrie2OIT, sala Lectorat Francez (Facultatea REI) s-a relocat,
iar fondul de publicalii specifice centrului a fost reorganizat într-un spaliu dist¡nct,
respect¡v în sala 1606. Prin includerea capacitãTii de studiu a acestei säli (având

destinatie ¡i de salã de lecturã) la capacitatea de studiu asiguratã de Direclia
Bibliotecä, numãrul de locuri disponibile în Bibliotecã a crescut cu minimum 1%

pentru: studiu, cercetare, accesarea unor servicii electronice de bibliotecä,
consultarea cataloagelor on-line, inclusiv pentru accesarea bazelor de date, în

prezent capacitatea b¡bliotec¡i (unitate centralã 9i filiale) fiind de 740 locuri
(inclusiv locurile nou înfiinlate).
În anul 2017, Biblioteca ASE a asigurat capacitatea de studiu pentru studenli în

propo(ie de minimum 10%, raportat la numãrul studenïilor utilizatori activi ai

serviciilor de bibliotecã.

lndeplinit

Deschiderea
personaluluididactic
fatã de student 5i

consilierea acestuia în
alegerea traseului
educalional çi al

carierei

Conform Codului universitar al drepturilor 9i obligatiilor studenlilor Academiei de

Studii Economice din Bucuregti, art. 71,, alin. (1), lit. mm), ,,Studenli¡ vor beneficia
de un îndrumãtor de an gi serie, din rândul cadrelor didactice din facultatea în

cadrul cãreia î9i desfãgoarå cursurile". Astfel, începänd cu 1 octombrie 20L3, toate
seriile ¡i toli anii de studiu beneficiazä de un îndrumãtor^utore cadru didactic.
La nivelul ASE existä un Birou de informare, consiliere ,i or¡entore în corierö a

studenlilor\n cadrul Serviciului de Marketing çi Comunicare, care oferä servicii de

specialitate tuturor studenlilor ASE. Pentru fiecare an la nivelul fiecärei facultä!i,
este desemnat un tutore care asigurã activitatea de îndrumare a studenlilor

Îndeplinit
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Recomandåri /
observatii în urma
vizitei de evaluare

¡nstitul¡onalã din anul
2013 (perioadatS-L7

mai 2013)

S¡tuai¡a constatatä la vizita institu!ionalä curentä, în anul 2018

Gradul de
îndeplinir

e

constatat
la vizita

institutio
nalå

curentã
(verificat la vizitã).
Centrul de Consiliere çi Orientore în Carierö (CCOC), structurä distinctä, fãrä
personalitate juridicä, care funclioneazã în cadrul ASE, înfiintat prin Hotãrârea
Senatului ASE nr. L44 din data de 10 decembrie 20L4, are ca misiune acordarea de
suport specializat persoanelor care au fost, vor fi sau sunt cuprinse în programele
educalionale ale ASE, în vederea optimizãrii traseulu¡ educalional gi profesional al
acestora.
Consilierea studenlilor se face prin CCOC, dar 9i prin intermediul unor programe
POSDRU.

Referitor la raportul de
evaluare din partea
expertului sträin

ASE are un plan strategic cu un orizont de cel pulin patru ani gi planuri
operalionale anuale. ASE dispune de obiective strategice clare, cãrora le sunt
asoc¡ate strategi¡ coerente (Strategia ASE pentru 2074-2020 gi Strategia de
internalionalizare ASE 20L6-2027l,, cu precizarea mijloacelor de at¡ngere a acestora

- pe termen scurt fi mediu precum t¡ programe, cu obiective specifice çi mijloace
de atingere a acestora - pe termen scurt çi mediu, iarîn elaborarea strategiei, ASE

ia în calcul tendinlele demografice, sociale, economice, tehnologice etc. la nivel
naÏional çi european.
ASE dispune de un Program operalional onual - ancorat în evolul¡a t¡ contextul
învã!ãmântului economic superior nalional g¡ european
(http://www.ase.rol2013 files/despre ase/legislatie/strategia i.4-
20 / Str ateeia%20 ASE%2020 14-2020.p df).
Planurile strateg¡ce sunt elaborate pe termen lung, fiind analizate în cadrul
rapoartelor de activitate anuale (Roportul onual ol Rectorului Academiei de Studii
Economice din Bucureçti privind stareo un¡vers¡tölii)|, fäcufe publice pe site
www.ase.ro / http://ca.ase.rolrapoarte-rector. ASE d¡spune de mecanisme de
control ti îmbunãtälire continuä a performan¡elor gi realizeazã periodic audituri
¡nterne. Serviciile administrat¡ve sunt conectate la reÏeaua internet gi utilizeazå
soft-uri spec¡al¡zate.
Pe parcursul anului 2013, pe baza experienlei dobândite în cadrul proiectului
SIMCE, a fost creatã platforma online.ase.ro, care permite dezvoltarea sistemului
de blended learning. Aceasta a fost folositã experimental pe parcursul semestrului
ll al anului universitar 2073-20t4 g¡ a ¡ntrat în funcliune efectivã din anul
u nive rsita r 20t4-20L5.
Pentru pregätirea materialelor didactice, în format blended learning ¡i publicarea
acestora pe platforma online.ase.ro a fost elaboratä o metodologie, completatã cu
un set de ghiduri practice. Pe baza acestora, în cursul semestrului ll al anului
univers¡tar 2013-2014, s-a organizat un curs de formare formatori în tehnologia
specificã blended learning, urmând ca acesta sã disemineze cunogt¡nTele dobândite
pentru toate cadrele didactice din departamente.
Din octombrie 2074, pe baza experientrei dobândite în cadrul proiectului SIMCE, a

început exploatarea platformei online.ase.ro, atât la forma cu frecventrã, cât Si la
învãträmântul la distanträ 9i care permite dezvoltarea sistemului de blended
learning.
În anul 2015 a fost acreditat de ARACIS noul program MBA Româno-Francez INDE
învã1ãmânt cu frecvenlã redusã (Blended Learning). Programul este, de asemenea,
acreditat internalional (AMBA - Association of MBAS).
în luna februarie a anului 2016, Consiliul de Administralie al Academiei de Studii
Economice din Bucurefti a hotärât cã, începånd cu semestrul al ll-lea al anului
universitar 2Ot5-20L6, toate cadrele didactice ti studenT¡¡ din ASE sunt obligali sä
foloseascä în activ¡tatea didacticä (curs, seminar, laborator, proiecte)
funcf ionalitãlile oferite de platforma Blended Lea rning.
Pentru anul universitar 2OL7-20I8, platforma online.ase.ro a fost actualizatä din
punct de vedere software gi populatã cu disciplinele normate pentru toate formele
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Recomandäri /
observafii în urma
vizitei de evaluare

institulionalä din anul
2013 (perioada t5-t7

mai 2013)

Situatia constatatä la vizita institutionalä curentä, în anul 2018

Gradul de
îndeplinir

e

constatat
la vizita

¡nst¡tulio
nalä

curentã

de învã!ämânt, pästrându-se o continuitate a activitãlii pe platforma blended
learning.
Platforma e-alumni a fost dezvoltatã de ASE în cadrul proiectului
POSDRU/56/1 .2./Sl3L54t Modernizarea educaliei academice prin introducerea
unui sistem informatic pentru managementul universitãlilor românegti (SIMUR) ç¡

are ca obiectiv realizarea unei platforme online care sã permitä menlinerea unei
legãturi strânse a Academiei de Studii Econom¡ce din Bucurerti cu absolvenlii sãi.

În conformitale cu Progrdmul managerial ol Rectorulul ASE ti Strateg¡a de

dezvoltare o ASE, universitatea a continuat sä investeascä în dezvoltarea gi

consolidarea infrastructuri, precum gi în dezvoltarea profesionalä ¡i motivarea
personalului didactic çi administrativ.
Cu privire la dezvoltarea profesionalä a personalului ASE, în perioada martie 2013

- februarie 2014 s-au identificat domeniile si subiectele pentru care s-a impus
organizarea de sesiuni de formare. Formarea profesionalã a angajalilor instituTiei
s-a realizat în baza procedurii operationale ,,ClM PO 2L8/20I4 privind formarea çi
perfeclionarea profesionalã continuã a personalului", atât pentru dezvoltarea
competenÌelor profesionale (domeniul economic Ai cel tehnico-administrativ), cât
g¡ pentru cele transversale.
Sesiunile de formare au fost finantrate din fonduri structurale gi venituri proprii, iar
altele au fost derulate cu formatori, cadre didactice din ASE, care au desfãgurat
aceastä activitate cu titlu gratuit (sesiunile pentru dezvoltarea competenlelor TIC

în rândul angajalilor din direcliile administrative).
În anul 2013 au avut loc 43 sesiuni de formare profesionalã, la care au participat
597 angajali ASE. De asemenea, în conformitate cu deciziile de înmatriculare
pentru anul univers¡tar 2012-2073,|a programul de masterat Comunicare în limbo
englezö pentru predore t¡ cercetare economicö - EDURES, ASE a finanfat 20 de

locuri la anul 1 gi 24 de locuri la anul 2 pentru angajalii ASE care au dorit sã

dobândeascã competenTe de comunicare în limba englezã.
În anul 20'J,4 au avut loc 40 sesiuni de formare profesionalä, la care au part¡cipat

158 angajaÌi ai universitãlii.
În anul 2015 au avut loc 23 sesiuni de formare profesionalä, la care au participat
176 angajaÌi ai universitãfii.
În anul 2016 au avut loc 5 sesiuni de formare profesionalä, la care au participat 34

angajali ai u niversitãlii.
În anul 2017 au avut loc 7 sesiuni de formare profesionalä, la care au participat 15

angajali ai universitãlii.
Lista completã a sesiunilor de formare gi a participanTilor se poate consulta la

Directia de Resurse Umane a ASE.

tl,.4.3 Atte evaluãri externe realízote de tnstítulío de învãlãmânt Superior

În urma evaluãrii nalionale, ASE a fost incluså în categoria lJniversitälilor de Cercetdre

Avansatã si Educalie. Universitatea a fost confirmatä ca lider naTional în domeniul studiilor de business,

conform celor mai recente rezultate furnizate de U-Multirank - clasamentul international al

universitälilor din UE (http://www.ase.rolindex en.asp). De asemenea, în anul 20L3, ASE a fost evaluatä

institulional extern gi de cätre European University Associdtion (EUAI.

Programul MBA Româno-Francez INDE organizat de ASE la forma de învä1ãmânt cu frecven!ã

redusä (Blended Learning), acred¡tat de ARACIS în anul 2Ot5, a fost de asemenea, Si acreditat

internalional de AMBA - Association of MBAS.
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Acodemio de Studii Economice din Bucureçti ocupä cea mai bunå pozilie între universitälile
românegti prezente în Top Shanghai 2OL7 - Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects

2017, clasamentul universitar cu cea mai bunä reputalie din lume. ASE ocupä locul 151-200 în domeniul
de specialitate - $tiinle Economice, în care sunt incluse 300 de institulii de învä!ämânt superior din

întreaga lume.

Academia de Studii Economice din BucureSti este universitatea cu cea mai bunä reputa!íe în

rândul angajatorilor din România, conform prestigiosului clasament QS World University Rankings

2018, care aratä cä ASE îgi pästreazå pozilia în top 301-350 din lume în subdomeniul Economie gi

Econometrie, fiind pe locul întâi între universitälile românegti prezente în aceastä categorie. ln acelaçi

clasament, ASE este a doua universitate din Românía la douä criteríi: numãrul de cadre dídactice

internafionale gi impactul comunicärii institufionale onlíne. QS World University Rankings este un

clasament anual, care ía în calcul urmätoarele criterii de clasificare: reputalia academicä, reputalia în

rândul angajatorilor, numärul de cadre didactice raportat la numärul de studenfi, cadrele didactice cu

doctorat, citärile internalionale ale publicaliilor membrilor comunitälii universitare, numärul de lucrãri
raportat la numärul de cadre didactice, numãrul de cadre didactice internalionale, numärul de studenfi
internafionali, impactul instituliei în mediul online
(http://www.ase.ro120L3 files/media/Avizier 2018/ASE Top QS 2018.pdf).

1í.4,4 Strategií çi procedurí pentru asígurarea colitãlii
În ASE funcfioneazä Biroul Managementul Calitã|ii çi CMl, ale cärei principale atribufii sunt

prezentate în Regulomentul de Organizare 5i Funcfionare. La nivelul Senatului universitar funclioneazä 4

comisii care stabilesc liniile strategice, coordoneazã gi analizeazä problemele curente legate de întreaga
activ¡tate din universitate. Rectorul este direct responsabil pentru asigurarea calitäfii serviciilor
educalionale gi de cercetare stiinlificä din ASE. În baza deciziei rectorului, competen1ele de conducere
operativä a acestui sistem pot f¡ delegate unui prorector reprezentant al conducerii pentru

ma nagementul calitäfii.

La nivelul ASE este constituitö Comisio pentru evoluareo çi osiguroreo calitölii, al cärei rol
principal constä în promovarea, la nivelul întregii universitãfi, a culturii calitätii. Comisia pentru

evaluarea 5i asigurarea calitälii de la nivelul ASE are urmätoarele atribufii: coordoneazä aplicarea
procedurilor gi activitälilor de evaluare çi asigurare a calitäfii, aprobate de rectorul ASE; elaboreazå

anual Roportulde outoevoluore o asigurüriicalitöliiacodemice din ASE BucureSti; formuleazä propuneri

de îmbunãtä1ire a calitäliieducaliei; coopereazä cu organismele abilitate care asigurä evaluarea externä
a calitä!ii serviciilor educalionale çi de cercetare çtiintificã.

Comisii similare, formate din colectivele de conducere lärgite cu responsabilii privind calitatea,
existã la nivelul fiecãreifacultã!i. Acestea întocmesc anual un raport de autoevaluare a fiecärui program

de studii, pe care îl prezintä Consiliului Facultãlii 5iîl fac public prin publicare pe site-ul facultãçii.

În urma aprobärii de cåtre Senatului universitar, Raportul de autoevoluore a asigurörii cotitö¡ii
acodemice din ASE BucureStieste adus la cunoStinla clienlilorgicelorlalte pä4i interesate prin publicare
pe site-ul ASE - http://calitate.ase.ro/documente gi pus la dispozilia organismelor abilitate pentru

evaluarea externä a calítälii serviciilor de educalie gí cercetare stiintificä. Pe baza acestui raport se

elaboreazä propuneri de îmbunätälire a calitälii serviciilor educalionale çi de cercetare ;tiinfificä.
La nivelul ASE funcfioneazä Comisio pentru evoluorea çi asiguroreo colitälii, care coordoneazä

aplicarea procedurilor gi activitãlilor de evaluare gi asigurare a calitãfii, elaboreazä anual Roportul de

autoevoluare o osigurörii colitölii ocodemice din ASE, formuleazä propuneri de îmbunätäfire a calitãlii
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educafiei gi promoveazä cultura calitälii în cadrul întregii activitãli didactice gi de cercetare çtiinfificä
desfägurate în ASE.

La nivelul fiecärei facultäli din cadrul ASE au fost constituite comisii pentru evaluarea çi asigurarea

calitälii, care colaboreazã gí conlucreazä în mod integrat cu Comisia pentru evaluarea çi asigurarea

calitãfii de la nivelul ASE. Activitatea comisiilor este asistatä logistic de cätre Biroul Managementul

Calitã[ii 9iCMl.
Conform celor constatate la vizitä, Comisia promoveazä în institulie o culturä a calitäfii.

Activitatea tuturor angajafilor vizeazä procesul de îmbunätälire continuä.

O recunoagtere a calitälii programelor de studii o reprezintä pozilia ocupatä de ASE în

clasamentele interna!¡onale:

- locul 15L-200, în domeniul $tiinlelor economice în Shanghai Academic Ranking of World

Universities 2OI7, cea mai bunä pozilie ocupatä de universitå1ile românegti prezente în top

- locul 301-350 la nivel global, în domeniul $tiinlelor economice în QS World University Rankings

2077

- locul 76 în topul regional EECA - Emerging Europe & Central Asia 2018. La nivel regional, ASE se

pozilioneazä în top 2,6To universitäli din regiunea EECA. Totodatä ASE s-a clasat ca universitatea

cu cea mai bunä reputalie în rândul angajatorilor din România, reflectându-se relalia cu mediul de

afaceri çi rata mare a angajabilitãlii absolvenlilor înainte sau imediat dupä absolvire.

De asemenea, exemple în realizarea benchmarking-ului internalional le reprezintä gi programele

cu dublä diplomä încheiate la toate nivelele de studii, dintre care enumerãm:

- la nivel de licen|ä: Universitatea din Bedfordshire, Marea Britanie, Universitatea de $tiinle
Aplicate din Bochum, Germania, Universitatea din Artois, Franfa

- la nivel de masterat: Universitatea din Amsterdam, Olanda, Universitatea din Strasbourg, Franla,

Universitatea Roma 1 La Sapienza, ltalia, Bl Norwegian Business School Oslo, Norvegia

- la nivel de doctorat: cotutelä de tezä cu Universitatea din Artois, Franla gi dublä coordonare cu

Universitatea din Reading, Marea Britanie, Universítatea Minho, Portugalia, Universitatea Roma

Tre, ltalia, Universitatea din Bordeaux, Franfa.

Asigurarea calitälii procesului de înväçämânt este o premisã a succesului. în acest sens, ASE s-a

orientat cätre introducerea unui sistem de evaluare a procesului de învã1ämânt çi cãtre modificarea

raportului de timp alocat pentru învä1ämânt çi învä1are. În ASE SMC funclioneazã conform standardelor

în vigoare. Sistemul de asigurare a calitãlii serviciilor educalionale în ASE este centrat pe rezultatele

învã1ärii, rezultate exprimate în termeni de cunogtin!e, competenle profesionale, valori çi atitudini, care

se oblin prin parcurgerea unui nivel de învãçämânt, respectiv a unui program de studii.

Fiecãrei politici îi corespund strategii de realizare cu acfiuni gi termene concrete. Aceste strategii se

concretizeazäîn Programul de dezvoltore o sistemului de control intern monagerial al ASE 2077-2020, cu

obiective, activitäfi, responsabilitäfi, termene de realizare gi resurse, atât pentru componenta de

educalie çi cercetare cât çi pentru cea a serviciilor tehnico-administrative.

La vizitä s-a constatat faptul cä anual se face analiza stadiului implementärii programului de

dezvoltare a sistemului de control intern managerial de la nivelul fiecärei componente din structura

organizatoricä ASE 9i faptul cä existä politici în domeniul calitälii gi programe de mãsuri la nivelul fiecärei

facultãli çi entitä!í organizatorice, care stimuleazä participarea fiecärui membru al corpului didactic çi de

cercetare, precum çi a studenlilorîn procesul de îmbunätäfire continuä.
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11.4.5 Proceduri privind inifierea, monitorizarea gi revizuirea periodicä a programelor gi activitälilor
didactice desfägurate

În ASE, monítorizarea gi evaluarea periodicä a programelor de studii sunt reglementate
prin ,,Codul de asigurare a calitäfii", aplicat în mod riguros çi consecvent (HS din 29.LO.2OL4 çi verificat la
vizitä).

Pentru inifierea, monitorizarea çí evaluarea periodicã a programelor de studii, a planurilor de

înväTämânt çi a figelor disciplinelor, regulamentul gi codul mai sus amintite sunt asociate cu procedura

operalionalä a SMC -PO-03 lnifierea, monitorizoreø çi revizuirea periodicö a progromelor gi octivitölilor
desföçurate.

Anual, Comisia pentru evaluarea gi asigurarea calitäTíi la nivel de ASE întocmeSte un Raport de
qutoevoluare o osigurörii colitölii acodemice. Acest raport este adus la cunoçtinla clienfilor si celorlalte
på4i interesate, prin afiçare sau prin publicare gi este pus la dispozilia organismelor abilitate pentru

evaluarea externä a calitä!¡¡ serviciilor educalionale gi de cercetare gtiinfificä

http://calitate.ase.ro/documente. Pe baza acestui raport, se elaboreazã propuneri de îmbunãtälire a

calitälii serviciilor educalionale 5í de cercetare stiintificä.

în ASE, standardul rezultatelor înväçärii este confirmat prin finalizarea cu succes a stud¡ilor,
reglementatä intern prin Regulamentul privind orgonizarea pi desföSurareo exomenelor de finolizare o

studiilor de licen¡ö 5i mosterot, realizatä prin examen de licen!ä, care constã în prezentarea lucrärii de

licenfä çi evaluarea cunogtinlelor teoretice gi aplicative specifice tematicii abordate. Diplomele emise de

ASE sunt elaborate în funcfie de calificarea universitarä obfinutä prin parcurgerea programului de studii
respectiv, la care se anexeazä çi suplimentele la diplomã, care conlin elemente privind competenlele
asigurate de programul de studii respectiv. Înalta calificare a absolvenTilor ASE, indiferent de programul

de studii urmat, este atestatä de recunoaçterea pe piatra muncii a valorii rezultatelor învãtärii (fapt

confirmat gi de angajatorii ASE la întâlnirea cu echipa de evaluare).

Fiecare program de studií este conceput având în vedere rezultatele învãtärii, privite ca un set

de cunoçtinle, deprínderi gi/sau competenfe pe care o persoanä le-a dobândit sau este capabil sä le
demonstreze dupä finalizarea procesului de înväçare, cerinlele calificärii universitare gi dinamica pielei
forlei de muncä çi are definite competenlele generale çi de specialitate. Programele de studii sunt
revizuite periodic pentru a corespunde dinamicii pielei calificãrilor universitare çi profesionale (fapt

confirmat Side angajatoriiAsE la întâlnirea cu echipa de evaluare).

Structura programelor de studii de licen!ä, masterat çi doctorat este revizuitä periodic în baza

realizärii unui benchmarking cu alte universitäli din spaliul european gi !inând cont de: Clasificoreo

ocupøliilor din RomÔnio - nivel grupö de bozö, conform Clasificörii internolionale stondard a ocupoliilor

- ISCO 08, Acordul triportit privind Codrul Nolionol al calificörilor, Recomondorea Parlomentului
europeon 5i a Consiliului privind stobilirea Cadrului europeon ol calificörilor pentru învöçoreo de-a lungul
vielii çi Cadrul europeon al calificörilor.

Monitorizarea gi revizuirea periodicä a programelor de studii se realizeazä de cätre Comisíile
pentru evaluarea çi asigurarea calitäti¡ la nivel de facultate çi de Comisia de evaluare gi asigurare a

calitãfii de la nivelul universitälii 5i are la bazã feedback-ul studenTilor în concordan!ä cu Regulomentul
privind asigurorea colitö¡ii serviciilor educolionale 5i de cercetore 5tiinlificö în cadrul ASE çi PO 146
Inifierea, monitorizoreo çi revizuireo periodicö a planurilor de învö¡ömônt, grilelor de competenlö çi

fiçelor de disciplinö.
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ll.4.6 Proceduri de evoluare periodicã a colítãtii corpului proÍesoral

Anual, fiecare cadru didactic se autoevalueazä çi raporteazä directoruluí de departament

realizãrile în domeniul gtiinlific (fapt verificat gi confirmat çi la vizitä).

Criteriul 3 de evaluare periodicä a calitäT¡i personalului didactic - Activ¡tqteo de cercetare -
presupune gi elaborarea de cãtre fiecare membru al comunitälii academice din ASE care se supune

procesului de evaluare, a unei ,,Fi¡e de verificore o îndeplinirii stondardelor minimole" pentru funclia

didacticä pe care o ocupä, acesta fiind piesä obligatorie la dosarul de evaluare a cadrulu¡ didactic

respectiv.

Fiecare cadru didactic este evaluat de directorul de departament gi de membrii consiliului

departamentului conform Fiçei de evaluare - Raportului de sintezä a calitälii activitälii personalului

didactic ce cuprinde informaliile gi aprecierile provenite din toate sursele: evaluarea din partea

studenlilor, activitatea didacticä/profesionalä, de cercetare, recunoatterea impactului activitä!ii 5i

evaluarea din partea colegilor (peer review).

În faza a doua, dosarul este evaluat de Comisia de evaluare a facultãlii, condusä, de regulä, de

decan gi compusã din prodecani, fiind întocmit Raportul de sintezö/ Fiçd de verificore a îndeplinirii

stondardelor minimale FiSa de evoluare o serviciilor oduse comunitälii acodemice. Rezultatele procesului

de evaluare a cadrelor didactice se prezintã gi se analizeazä în Consiliul de Administralie ASE. Rezultatul

evaluärii se concretizeazä în eliberarea unui Certificot de evoluore care cuprinde: perioada evaluärii,

criteriile de evalua re, ca lificativul oblinut.

Promovarea, salarizarea çi acordarea de premii, dístincçii, gradalii de merit personalului didactic

depind de rezultatul evaluärii.

Evaluarea din partea colegilor (peer review) este organizatä cel pulin o datä la 5 ani çi se

efectueazã conform Metodologiei pentru evaluqrea periodicö o colitölii personolului didoctic 5i de

cercetore din codrul Academiei de Studii Economice din Bucureçti gi procedurii operafionale SMC PO-15

Evaluarea periodicö a calitál¡i personolului didoctic-

Serviciile aduse comunitälii academice se concretizeazå într-o Fiçö de evoluore, care cuprinde

informalii çi aprecieri din urmätoarele surse: autoevaluarea activitälii d¡dactice gi de cercetare,

evaluarea din partea colegilor (peer review) çi evaluarea din partea directorului de departament, pentru

care se acordå calificativele foorte bine, bine çi nesotisföcätor.

Evaluarea cadrelor didactice de cätre studenli se realizeazä prin intermediul unui chestionar,

care este distribuit studenlilor în ultimele douä säptämâni pânã la finalizarea cursului/seminarului, de

cätre o persoanä neuträ (personal didactic Side cercetare, ofilerul de relalii cu publicul, secretariat sau

prodecanul responsabil cu educalia gi formarea continuä). Concluziile evaluãrii din partea studenfilor

sunt parte integrantã a Raportului de sintezö. Rezultatele desprinse din analiza chestionarelor sunt

prezentate membrilor departamentului gi analizate în Consiliile facultãlilor.

Existä obligativitatea evaluärii periodice a cadrelor didactice de cätre studenji, cu scopul de a

asigura feed-back-ul din partea studenlilor privind calitatea activitä!ii didactice aferentä fiecärui

semestru universitar. Evaluarea se realízeazä prín intermediul unui chestionar agreat cu asocialiile

studenleçti ale ASE ;i aprobat de Senatul ASE gi este evaluatä activitatea atât a cadrelor didactice

titulare, cât çi activitatea cadrelor didactice asociate. Pentru cadrele didactice titulare se evalueazä atât

activitälile din norma de bazä, cât ¡icele desfäçurate prin sistemul,,plata cu ora".

În urma prelucrärii chestionarelor (minimum 25), conducerea facultälii la care la care candidatul

desfã5oarã cea mai mare parte a activitälii didactice elaboreazå un document în care se prezintä

aprecierea activítälii didactice de cätre studenli. Concluziile evaluärii din partea studenTilor sunt parte
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integrantä a Raportului de sintezö. Rezultatele desprinse din analiza chestionarelor sunt prezentate
membrilor departamentului gi analizate în Consiliile facultãlilor.

1|.4.7 Bozo de date octualizatö sistematic, referitoare la dsigurorea internã ø catitã¡ii
Majoritatea proceselor care se desfäçoarä în ASE sunt informatizate: admiterea studenlilor,

repartizarea locurilor în cämin, contabilitatea instituliei, salarizarea personalului, gestionarea

activitälii de cercetare çtiin!ificä, evidenla studenlilor, situaliile çcolare, completarea
suplimentului la díplomä, acordarea burselor.

Platforma online.ase.ro a fost actualizatä cu disciplinele care sunt programate în semestrul I

pentru toate formele de învä|ãmânt, pästrându-se o continuitate a activitätii pe platforma blended
learning.

Platforma e-alumni a fost dezvoltatã în cadrul proiectului POSDRU/56 /L.2./S/Zßqt
Modernizorea educoliei acodemice prin introducerea unui sistem informatic pentru monogementul
universitölilor române\ti (SIMUR) çi are ca obiectiv realizarea unei platforme online care sã permitã
mençinerea unei legäturistrânse a Acodemiei de Studii Economice din Bucureçticu absolvenliisãi.

La nivelul ASE funclioneazâ Comisio pentru evoluarea 5i osiguroreo calitãliicore este asistatä
logistíc de cätre Biroul Managementul calitäliiSicontrol lntern Managerial.

La nivelul Birouluí Managementul Calitålii çi CMI este constituitä o bazä de date privind toate
informaliile relevante pentru cadrul de asigurare a calitäfii activitälii didactice gi de cercetare din cadrul
ASE, respectív informafii referitoare la capacitatea institulionalä, eficacitatea educalionalä 5i sístemul de

management al calitäfií. Biroul urmäreçte tend¡nlele gi actele normative în domeniul asigurärii calitãliiîn
vederea alinierii cadrului de asigurare a calitälii, a procesului de educaçie gi cercetare din ASE la cerinlele
de pe plan european.

La nivelul ASE, sunt realizate comparalll cu unlversität¡ s¡m¡lare din spafiul european al
învätämântului superior în vederea stabilirii unui set de nivele profesionale de reper, asigurând astfel
îmbunätälirea calitälii programelor de studiu.

ll.4.8 Trdnsporenta informo!îÍlor de interes public
ASE gi toate facultälile ei oferä informalii çi date, cantitative si calitative, actuale gi corecte,

privind calificärile, programele de studiu, diplomele, personalul didactic gi de cercetare, facilitälile
oferite studenfilor, oferta educaçionalã, planurile de învä1ämânt, fiçele disciplinelor, baza de cercetare,
centrele de cercetare, revistele editate, program secretariat, paginä personalä student, date statistice,
baza legislativã internã çi nalionalä, graficul gi calendarul activitälilor, informalii financiare gi orice alte
informalii de interes pentru public, în general, gi pentru studenfi, în special. Aceste informalii se gãsesc

pe site-ul ASE - www.aseJ"o, precum gi pe site-ul fiecärei facultäti 5i departament. În fiecare an se

elaboreazä gi se publicä metodologii de admitere în care sunt prezentate programele de studii,
componenla dosarului de înscriere, conditiile de înscriere, statistíca rezultatelor admiterii din anii
preceden!i, taxele, facilitälile oferite candidalilor, programul admiterii.

Serviciul de Marketing çi Comunicare - http://comunicare.ase.ro/ - oferä informalii (direct în

cadrul çedinlelor de consiliere individualä, în grup, la sedíul biroului, precum gi la distan!ã, prin e-mail,
telefon sau part¡cipând la întâlnírile cu elevií în licee, târgurí educalionale) despre facultå!íle ASE,

procesul de înväçämânt organizat pe sistemul de credite transferabile, învåçãmântul cu frecven!ä, cu
frecvenlä redusä çi la distanfå, planurile de învå1ämânt, figele disciplinelor, campusul uníversitar,
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procedurile de înscriere pentru concursul de admitere etc. Brogura de prezentare în limba englezä a ASE

este difuzatä tuturor universitälilor partenere din sträinätate, precum gi unor ambasade ale !ärii
noastre.

ilt. MANAGEMENTUL STRATEG¡C 5l CAPACITATEA DE ADAPTARE

lll.7 Monogementul strategic promovot de llS
ASE are un plan strategic cu un orizont de cel pulin patru ani çi planuri operalionale anuale. ASE

dispune de obiective clare, cärora le sunt asoc¡ate strategii coerente (Strotegio de dezvoltare a ASE

pentru 2014-2020 çi Strategia de interna¡ionalizore ASE 2076-20271, cu precizarea mijloacelor de

atingere a acestora - pe termen scurt gi mediu.

Strotegio de dezvoltare a ASE pentru 2074-2020 conTine urmãtoarele domenii de ínteres: 1)

Educafie (formare inilialä gi continuä), 2) Cercetare gtiinlificä, 3) Relalii internafionale, 4) Relalii cu

mediul economico-social, 5) lnfrastructura pentru educa¡ie, cercetare gi socialä, 6) Management

academic ;i administrativ.

ASE dispune de un Progrom operolionol onuol, structurat pe 9 domenii de interes çi ancorat în

evolulia gi contextul învä|ämântului economic superior nalional gi european

lhtto://www .ase.ro/2A13 files/desore ase atip/ct ra fesia14- )O/\tratesia%20ASE%202014-

2020.pdf)

lll.2 Fundomentøreo çi reolizoreø progromelor operalionale çí o pldnului strotegic

În vederea integrärii în spaliul comun european gi internalional al înväçämântului çi cercetärii, ASE,

prin strategiile asumate, çi-a stabilit obiective strategice, tactice gi operafionale, precum gi mãsuri,

programe gi resurse financiare necesare îndeplinirii acestor obiective.

ASE a realizat pentru prima datä o analizä benchmarking la nivel european fa!ä de

universitä!ile similare (în luna iunie 2013), iar rezultatele ob!inute í-a permis sä-gi defineascä

mai clar avantajele competitive çi a fundamentat strategia pentru perioada 2OI4-202O. Astfel,

conlinutul planuluistrategic çia celoroperaTionale este formulatîn mod realist giobiectiv, pornind de la

realitälile prezente în ASE. Cum realitäfile sunt în permanentä schimbare, Universitatea asigurä

actualizarea continuä a acestor planuri çi inter-corelarea lor, inclusiv o analizã trimestrialä a stadiului

îndeplinirii lor în structurile de conducere ale ASE (de ex., în Consiliul de Administralie, Consiliile

facultä!ilor).

Planurile strategice ale ASE sunt elaborate pe termen lung, fiind analizate în cadrul rapoartelor

de activitate anuale (Raportul onuol al Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucureçti privind

stqred universitöfii), fäcute publice pe site www.ase.ro / http://ca.ase.ro/rapoarte-rector. ASE dispune

de mecanisme de control 5i îmbunätäfire continuã a performanTelor gi realizeazä periodic audituri

interne. Serviciile administrative sunt conectate la releaua internet gi utilizeazä soft-uri specializate.

Strategia pe termen lung (Strofegia de dezvoltare a ASE 2014-20201gi programele pe termen

mediu gi scurt sunt adoptate de Senat gi Consiliile facultälilor, odatä cu specificarea practicilor de

oblinere çi de alocare ale resurselor de realizare gi a modalitäfilor de valorificare.

De asemenea, fiecare facultate a ASE are un Plan strategic olfocultölii, inclus în Strotegio de dezvoltare

a ASE.
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lll.3 Rãspundere çi responsabilitqte publicã
în ASE, auditulacademic vizeazä douä componente: calitatea procesuluididactic çide cercetare

çtiinlificä gi activitatea administrativä. Rezultatele auditului administrativ se concretizeazä într-un
,,Raport de Audit lntern", elaborat de cätre Biroul de Audit lntern, care este dezbãtut în Senatul ASE si

fäcut public giîntr-o raportare semestrialã cätre Rectorul ASE.

Activitatea Biroului Audit lntern al ASE se desfãçoarä în conformitate cu dispozi!iile Legii nr.

672/2OO2 privind auditul intern, cu modificärile çi completärile ulterioare, ale HG 1086/71.12.2073
pentru oprobarea Normelor generole privind exercitoreo activitölii de oudit intern, ale Normelor
metodolog¡ce privind exercitarea activitölii de audit intern în codrul structur¡lor din codrul MECS, ale
OUG nr. 37/29.01.2004 pentru modificareo çi completorea reglementörilor privind ouditul intern.
Conducerea Biroului Audit Intern este asiguratä de un gef birou, care se subordoneazä Rectorului ASE.

Biroul Audit lntern elaboreazä proiectul planului anual de audit intern, pentru a evalua dacä

sistemele de management financiar ;i de control sunt transparente çi sunt conforme cu normele de
legalitate, regularitate, economicitate, eficien!ä gi eficacitate. Rezultatele auditului administrativ se

concretizeazä într-un ,,Raport privind activitatea de audit intern" (de ex., ,,Raport privínd activitatea de

audit intern pe anul 2OL6"l. Bilanlul contabil, contul de execufie bugetarä gi rezultatele auditului intern
sunt fãcute publice în urma aprobärii de cätre Senatul universitälii.

La vizitä s-au solicitat dovezi 5i s-a constatat cä rezultatele auditului financiar împreunã cu

analiza anualä a execufiei bugetului de venituri gi cheltuieli au fost dezbätute de Senatul universitä|ii gi

fåcute publice.

Biroul Monagementul Colitölii 5i Control lntern Monageriol al ASE are atribuTii legate de

desfäçurarea actívitälilor curente determinate de managementul çi asigurarea calitälii serviciilor
educationale gí de cercetare stiinlificä din cadrul ASE cu privire la activitatea de educafie çi cercetare
gtiinçificä, activitatea tehnico-administratívä, activitatea cultural-educativã gi sportivä. Tot în cadrul
aceluiagi birou este asigurat suportul logistíc pentru Comisio de monitorizore çi Echipa de gestionare o
riscurilor.

rv. coNcluzil 5t RECoMANDÄRt

IV.I CONCLUZI

Din analiza datelor cuprinse în raportul de autoevaluare institulionalä întocm¡t la nivelul ASE, din
rapoartele de autoevaluare întocmite la nivelul celor 9 programe de studii universitare de licen!ã incluse
în vizita de evaluare institulionalä a ASE, a altor documente puse la dispozilie de cãtre reprezentanlii
Universitäfii în cursul vizitei de evaluare, a informaliilor publice disponibile pe site-ul Universitälii,
precum si a celor obçinute pe parcursul disculiilor purtate cu partenerii instituliei (studenfi, absolvenfi,
angajatori) în cadrul întâlnirilor organizate cu prilejul vizitei de evaluare, membrii echipei de evaluare
institufionalä au constatat cä existå concordanfä între declara!iile gi documentele din rapoartele de
autoevaluare gi respectiv, situafia existentä la fala locului. Acolo unde a fost cazul au fost solicitate
documente gi explícafii suplimentare, explicalii care au clarificat aspectele semnalate.

S-a aprecíat buna colaborare a echipei de evaluare cu reprezentanfii Universitãlii, la nível
institulional çi la nivelul programelor de studii evaluate, atât în etapa de pregãtire a vizitei, cât gi pe
parcursul desfãgurärii acesteia. Întregul personal dín Universitate a dovedit seriozitate, profesionalism çi
eficien!ä pe parcursul desfãgurãrii activitãlilor cuprinse în programul vizitei, furnizând în mod operativ,
la solicitarea experçílor evaluatori, informalii corecte si complete.
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Conform celor declarate la întâlnirea avutä pe durata vizitei între echipa de evaluare çi

Conducerea ASE, Universitatea este determinatä sä continue asigurarea resurselor financiare necesare
pentru investilii în scopul cregterii gi consolidärii calitälii educafionale gi de cercetare.

în sintezä, Rapoartele sintetice elaborate de experfii evaluatori pentru programele de studiievaluate
în cadrul vizitei institufionale concluzioneazä urmätoarele:

1. în general, NU au fost constatate omisiuni, inadvertenle sau deficiençe majore în rapoartelel de

autoevaluare fa!ä de s¡tuaTia din institufia de învã!ämânt superior..

2. Comisia de evaluare a purtat discufii cu studenliiînmatriculali la programele de studii evaluate,

precum gi la celelalte programe ale ASE: s-au purtat disculii cu studenfii, angajatorii, absolvenfii,

conform programului vizitei, precum 5i discufii cu cadre didactice, Prorectorii ASE, Directorul

CSUD, comisii de specialitate (CEDP, CEAQ, Consiliul Cercetãrii), Directorul economic al ASE, etc..

în cadrul acestor disculii, au fost puse în eviden!ä legäturile strânse cu mediul de afaceri, accesul

la resurse de învä1are diversificate.

3. NU EXISTÄ cerinle normative obligatorii neîndeplinite, eventualele discordanle parliale fiind

redate punctual în FiSele vizitei çiîn Rapoortele sintetice;

4. NU EXISTA standarde çi indicatori de performan|ã generali 5i specifici neîndeplinifi;

5. NU EXISTA standarde gi indicatori de performan!ä generali çi specifici par-tialîndeplini!i;

6. Toate programele evaluate îndeplinesc criteriile necesare pentru a fi reacreditate.

IV.2 RECOMANDÃRI

Ca urmare a procesului de evaluare externä la nivelul institufiei, echipa de evaluare formuleazä

urmätoa rele recomandäri:

- Cregterea ponderii gi/sau ofertei (dupä caz) de discipline oplionale din planurile de învä¡ämânt

ale programelor de studii organizate de ASE, cu scopul diversificärii ofertei educalionale pentru

studen!i;

- Crearea posibilitälii studenfilor de a se înscrie la cel pulin 3 cursurifacultative f ciclu, färä taxe

suplimentare;

- Analizarea oportunitälii introducerii unor cursuri care sä genereze studenlilor ASE abilitãli de

genul "soft skills" (cerinfä men]ionatä atât de studenli çi absolven]i, cât çi de cätre angajatori);

- Analizarea oportunitälii organizärii unor programe de masterat în regim de învã!ämânt cu

frecven!ä redusä, pentru a oferi o posibilitate alternativä de studiu studenfilor care sunt angajali

çi care în prezent, sunt înmatriculafi la programele de studii universitare de masterat cu

frecven!ä;

- Cregterea gradului de implicare a studenlilor ASE în activitälile gi proiectele de cercetare $i

încurajarea participärii active a acestora, într-o mäsurã mai mare decât pânä în prezent, la

competilii studenfeçti la nivel nafional gi internalional;

- Monitorizarea mai aprofundatä a parcursului profesional al absolvenlilor ASE, prin dezvoltarea

Asocialiei Alumni ASE gi deschiderea acesteia cãtre tofi absolvenlii ASE, respectiv, prin

implicarea activä a fogtilor absolvenli în dezvoltarea Universitäfii; în acest context, se

recomandä utilizarea mai eficientã a potenfialului reprezentat de absolvenli gi angajatori în

toate acliunile menite sä ducä la creSterea calitativã a activitälii UniversitäTii;

- Schimbarea politicii cu privire la recrutarea corpului didactic în vederea angajärii de cadre

didactice pe posturi de osrstent universitar gi asigurarea astfel, a sustenabilitälii institulionale a

ASE pe termen mediu gi lung;
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Îmbunätä1irea accesulu¡ la internet wireless (W¡Fi) în clädirile ASE 5i eliminarea barierelor
administrative în conectarea la WiFi;

Optimizarea/condensarea orarului studenlilor pe parcursul unei säptãmâni, pentru

eliminarea/diminuarea orelor libere ("ferestrelo/') între activitãlile didactice pe parcursul

aceleaçizile;

Asigurarea respectärii ponderilor prevãzute de standardele ARACIS pentru categoriile de

discipline (fundamentale, din domeniu, de specialitate, complementare) incluse în planurile de
învå1ämânt aplicabile începând cu anul universitar 2OL8-2OL9, la toate programele de studi¡
universitare de licen!ä organizate în cadrul ASE; în acest context, se recomandä sä se ia în
considerare prevederea unui numår mai mare de ore de activitäçi aplicative (seminar, proíect,
laborator) la disciplinele de specialitate din planurile de înväfämânt ale programelor de studii
universitare de licen!ã ale ASE (fapt solicitat de studenli de la toate programele de studii), în
raport cu orele alocate cursurilor sau disciplinelor fundamentale / complementare;
Facilitarea accesului la / cregterea interesului studenlilor ASE pentru disciplinele facultative din
planurile de învåçämânt ale programelor de studii organ¡zate de ASE;

Asigurarea studen!ílor interesali din ASE, a oportunitäIii sä studieze cel pulin 2 limbi sträine în

toli cei 3 ani de studii de licen!ä gi respectiv, în cei 2 ani de studii de masterat, cu atât mai mult
cu cât, la întâlnírea echipei de evaluare cu angajatorii absolvenlilor ASE, acegtia au apreciat cä,

cunoasterea limbilor sträine pentru afaceri constituie un criteriu important în selecfia forfeí de

muncä;

Continuarea achizilionärii de software-uri de specialitate (inclusív de modelare çi simulare)
specifice çi adecvate cerinlelor moderne de pregätire universitarã în cadrul programelor de

studii organizate de ASE;

Asigurarea spafiilor pentru desfã;urarea activitälii curente a cadrelor didactice ale ASE, în

condiliile în care în prezent, existä facultãI¡ în ASE în care 4-5 persoane îçi desfägoarä activitatea
(înafara activitälilor didactice) în acela¡i birou;

Luarea mäsurilor care se impun pentru îmbunãtälirea relaliei çi comunicärii personalului din
secretariatele facultälilor ASE cu studenlii (fapt semnalat la vizitä de studenli de la toate
programele de studii) çiextinderea programului de lucru dedicat studentilor.

1.7,2 Din Raportul studentilor rezultä urmãtoarele:

Aspecte pozitive

- Atragerea investi!iilor private în baza materialä a universitä!ii: atelierul digital, amfiteatre
renovate;

- lmplicarea companiilor çi în procesul de înväçare a studenfilor, astfel cã reprezentan[i ai

acestora participä la unele cursuri pentru a oferi informafii din practicä;

- Studenlii ASE au posibilitatea (datoritä relalieí foarte bune dintre mediul de afaceri gi

un¡versitate) de a se angaja în domeniul studiat încä din tímpul studiilor de licenfä, existând
încurajare din partea angajatorilor de a-gi continua studiile;

- Activitatea constantä a Comisiei de evoluare çi osigurare a colitöliiîn universitate gí implicarea
studenlilorîn aceastä act¡vitate, acegtia redactând çi un raport alstudenlilor privind calitatea în

ASE;

- Centrul de Consiliere gi Orientare în Carierä destul de activ 5i implicat în activitãli gi evenimente
pentru studençi;
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- Platforma internä ASE în care se gäsesc informafiile relevante pentru studenli;
- Posibilitatea studenfilor de a avea ore de sport $i încurajarea acestora în acest sens.

Aspecte negative

- Folosirea metode de predare învechite sau doar aunor suporturi de curs în format PowerPoint

de cätre profesori, care nu au nici un impact asupra studenlilor;
- Baza materialä învechitã, care nu a reprezentat o investilie prioritarä pentru universitate;

- Baza sportivä slab echipatä;

- Existenla de discipline facultative cu platä pentru studenfi, acegtia declarând cä ar fi urmat

anumite discipline care ar fi fost de interes pentru ei, dar cä nu au fäcut acest lucru din cauza

faptului cä acestea trebuie plätite;

- Lipsa cä4ilor de specialitate çi de actualitate necesare pentru acumularea de informafii

indispensabile pe piala muncii(ex. ciberneticä - inteligen[ä artificialä);

- Activitatea deficitarã a secretariatelorîn relalionarea cu studenlii;
- Neasigurarea aceloraçi condilii de studiu pentru toli studenfii, existând serii de studenli unde

unele grupe beneficiazä de activitatea la laborator, iar alfii nu, acegtia având aceeaçi programä

de studiu;

- Nepublicarea rezultatelor evaluärii cadrelor didactice de cätre studenli;
- Cursuri ale cadrelor dídactice neactualizate;

- Rela!ía ugor tensionatä dintre universítate çi organizafiile studen!eçtí;

- Solicitarea de anumite taxe pentru sälile universitälii de la organizafiíle studenlegti;

- Ex¡stenla condifiei de medie la candidaturile pentru studenli reprezentanli, practica de

candidaturä ,,în trepte"pentru a deveni student reprezentant, dar çi obligativitatea studenlilor

reprezentan!¡ de a face parte din US-ASE în momentul în care au ajuns în aceastä funclie;

- Site-ul universitälii greoi de parcurs, acesta neavând legäturi ugoare de ajunge la toate

domeniile de interes, dar gi lipsa anumitor regulamente, metodologii care ar trebui sä fie publice

gi ugor de accesat pentru tofi membrii comunitälii universitare;

- Lipsa unor prevederi çi mäsuri clare în ceea ce privegte härluirea sexualä în cadrul Codului de

EtiCä ASE;

- lnexistenfa unei proceduri de alegere a studenlilor reprezentanli în Comisia de Eticä gi

Deontologie Profesionalä, precum ;i nereglementarea duratei mandatului acestora;

- Absenla functrieide Ombudsman;

- Lipa rampelor de acces pentru studençii cu dizabilitäli în unele clädiri ASE;

- Existenfa criteriuluide student integralist pentru a putea beneficia de bursä socialä;

- Solicitarea de copii legalizate a documentelor de identificare ale candidafilor prin metodologia

de admitere;

- Legãtura destul de slabä a universitälii cu absolvenliisäi;
- Lipsa unor mäsuri concrete pentru cregterea satisfacliei studenTilor;

- Numärul mic de angajali al CCOC, care este insuficient în raport cu numärul de studenfi ai

universitä!ii;
- lmpactul scäzut gi promovarea slabä a CCOC în rândul studenlilor ASE;

- Absenla unor recomandãri/propuneri/mäsuri concrete din partea studenlilor reprezentanTi în

raportul de autoevaluare pe care acegtia îl realizeazä.
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În mod succint si corelativ cu indicatorii prezentanliîn raportul întocmit, studenlii fac urmätoarele
recomandãri:

Optimizarea site-ului universitälií pentru a fi mult mai uçor de parcurs gi crearea mai multor
secfiuni în cadrul acestuia, pentru a fi mai uSor de accesat. Totodatã, ar fi utilã gi crearea unei

secçiuni cu toate regulamentele gi metodologiile relevante f¡ de interes pentru studençi.

- Adäugarea de link-uri cãtre toate secliunile, departamentele gi comisiile din ASE pe site-ul
principal (ex.: link cätre site-ul Comisiei de Eticä, link cätre site-ul special destinat studenlilor
etc.).

- Asigurarea parcurgerii unui numär de discipline facultative în regim gratuit pentru studenli (cel

pufin 2 pe an universitar).

- Elaborarea unei metodologii a evaluärii cadrelor didactice de cätre student¡ mai cuprinzätoare 5i

mult mai bine fundamentatä.

- Publicarea rezultatelor evaluäríi cadrelor didactice de cätre studençi (dacå nu pe site-ul
universitäfii, mäcar pe platforma internä a ASE),astfel încât toli studentii sä aibä acces la

acestea, sã afle care este impactul evaluärilor çi pentru a le cregte încrederea în proces.

- Organizarea de cursuri de formare continuã pentru cadrele dídactice, pentru a-çi îmbunãtãçí

abilitä!ile pedagogice.

- Prioritizarea investiliilorîn baza materialä, inclusivîn laboratoarele informatice.
- lmplicarea studenlilor de altä nalionalitate sau care fac parte din diverse minoritäli în structurile

de conducere ale universitälii prin alocarea unui loc strict pentru aceçtia în Senatul

universitar/Consiliile facultä!ilor (mäcar cu statut de invitat).
- îmbunätãçirea rela!iilor cu organiza!iile studenfeçti, sprijinirea çi consultarea constantä a

acestora.

- Eliminarea taxelor pentru organizarea de evenimente în sãlile universitä|ii atunci când acestea

sunt organizate de cätre studen!ii/organizafiile studenleçti din ASE, pentru studenfii ASE.

- lntroducerea unor prevederi çi a unor mäsuri clare pentru cazurile de hãrluire sexualä gi,

totodatå, mecanisme de proteclie a victimelor în Codul de Eticä ASE.

- Specificarea în cadrul regulamentului de funclionare al Comisiei de eticå gi deontologie
profesionalä a modalitälii de alegere a studenlilor reprezentanli în CEPD, precum ;i durata
mandatului a acestora.

- Înfiinçarea funcliei de Ombudsman în cadrul ASE care sã aibã rolul de a-i consilia, în condifii de

independen!ä, impafiialitate si confidenlialitate pe toli membrii comunitäfii academice care se

considerä tratali incorect.

- Eliminarea criteriilor de medie minimä dín procesul de alegere a studenfilor reprezentanli, dar ;i
practica de candidaturä ,,în trepte" pentru a oferi tuturor studenlilor gansa de a-çi reprezenta

colegii. Totodatä, eliminarea oblígativitãlii studenfilor reprezentanfi de a face parte din US-ASE.

lnstalarea rampelor de acces, pentru studenlii cu dizabilitã|i, în toate clädirile ce aparlin sau în

care funclioneazä ASE (cämine, cantine, corpuri în care au loc cursuri).
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Extinderea bazei sportive, cu terenuri pentru cât mai multe sporturi (tenis, baschet, handbal

etc.), dar gi facilitarea accesului studenlilor la bazine de înot.

Eliminarea criteriului de a fi integralist pentru a putea beneficia de bursä socialä, acesta fiind

contrar prevederilor OM 3392/20L7, iar scopul acestui tip de bursä fiind de a veni în sprijinul

studenTilor care sunt defavorizaçi din punct de vedere financiar çi nu de räsplätire a

performa nlei ed ucaliona le.

Eliminarea din metodologia de admitere a cerinlelor cu privire la legalizarea documentelor de

identificare ale candidalilor (certificat de naçtere, carte de identitate, certificat de cäsätorie etc.)

acestea fiind în contradicfie cu OUG 41,/20L6, unde este specificat faptul cä universitälile nu vor
mai solicita copii legalizate.

Corelarea conceptelor teoretice predate la cursuri cu exemple din practicã, pentru ca studenlii
sä înleleagä mult mai ugor gi mai concret ceea ce se întâmplä pe piala muncii.

Organizarea de întâlniri cu angajatorii ASE pentru a le expune modalitatea de organizare a

învä!ämântului la distan!ä.

întocmirea unei baze de date cu contactele absolvenlilor universitãlii pentru ca feedback-ul

acestora sä fie mai ugor de colectat.

Organizarea de cursuri/proiecte interactive care sä dezvolte studenlilor o gândire criticä çi

pentru dezvoltarea de soft skills gi pregätirea inclusiv a cadrelor didactice în acest sens.

în urma fiecärei aplicãri a chestionarului de satisfaclie a studenfilor, raportul cu rezultatele sale

sä conlinä gi un plan de mäsuri concrete pentru îmbunätä1irea acelor deficienle semnalate de

studenIi.

Cregterea numärului de personal angajat la CCOC, astfel încât cel pulin norma legalä minimä de

1- angajat la fiecare 2000 de studenli sä fie respectatä (conform OM 650/2Ot4).

Promovarea mai mare a CCOC în rândul studenfilor, dar çi diversificarea activitälilor acestuia,

pentru ca mai mulli studenli sä beneficieze de serviciile centrului, studenlii implicali pânä acum

în activitatea CCOC fiind foarte pulini.

Încurajarea activitälii de cercetare în rândul studençilor înscriçi la programele de licen!ä çi

masterat.

Elaborarea de propuneri çi mãsuri concrete, în cadrul raportului de autoevaluare realizat de

cätre studenlii reprezentanli, pe baza problemelor identificate de cätre studenfi, iar conducerea

universitãliisã linä cont de aceste recomandäriçisä facä demersuri pentru a le solufiona.

Realizarea evaluärii colegiale periodice mai des de 5 ani.

Achizilionarea mai multor cärli de specialitate la biblioteca ASE.

lmplementarea programelor de simulare pentru studenfii cu performanle înalte.

Extinderea programului de funcfionare, a mäcar unuia dintre cele douä dispensare medicale, çi

pe perioada weekendului, în eventualitatea existenlei anumitor situaliiîn care studenlii ar avea

nevoie sã apeleze la serviciile acestuia.

lnstruirea personalului secretariatelor astfel încât studenlii sä nu mai aibä parte de experienfe

neplãcute în cadrul acestora, precum çi împärlirea secretariatelor pe tipuri de activitä!i astfel

încât volumul de studenti sä fie mai mic Si astfel mai ugor de sprijinit.

Studençii nu au propus calificativ
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77.3. Din Raportul evaluatorului extern din sträinätate rezultä urmätoarele observatii çi

recomandäri:
o ASE is a well-established university in the context of Romanian higher education. lt seems to

play a leading role in the field of higher education and research in economic sciences and public

administration. Nowadays it also plays a significant role internationally; ASE is ranked 15L-200 in Top

Shanghai 2017 in Economics, which is the highest ranking held by any Romanian university in Shanghai

Global Ranking of Academic Subjects 2OL7./ ASE este o universitote bine pozilionatã în contextul

învöfömôntului superior romônesc. Se pore cö joocö un rol de lider în învö!ömûntul superior 5i cercetare

în domeniut çtiinlelor economice çi odministroliei pubtice. în prezent, ore de osemeneo, un rol

semnificotiv pe plon internafional; ASE se situeazö pe locul 151-200 în topul Shanghoi 2077 în economie,

care este cea moiînaltö pozilie delinutö de orice universitate romôneoscã în Shanghai Globol Ronking of
S u bjects Aco de m i c 20 77.

o The Strategy of Bucharest University of Economic Studies (ASE) for 2O1O-2O2O reflects the vision,

mission and objectives focusing on development in six domains: education, research, international

relations, external relations, infrastructure, and management.

ln my view, all of these ASE documents are complementary and represent a very solid fundament on

which ASE's activities can be built and further developed./ Strotegia Universitãlii de Studii Economice din

Bucureçti pentru onii 201-0-2020 reflectö viziuneo, misiunea çi obiectivele oxate pe dezvoltare în çose

domenii: educo¡ie, cercetore, relolii internolionole, relo,tii externe, infrostructurö çi manogement.

în opinio meo, toote ocesteo sunt complementore çi reprezintö un fundament foorte solid pe care pot fi
construite çi dezvoltote în continuore octivitãlile ASE.

o Continue creating opportunities to link teaching and research on the master level./Continuoreq de

q creq noi oportunitöli core sã facö legöturo între predore 5i cercetore la nivel de moster.

o Continue developing the practice of the involvement of students and other stakeholders in the

design and adaptation of programmes.l Continuarea dezvoltörii procticii de a implica studençii çi olte

pörfile interesote în proiectareo çi odoptoreo progromelor.

o Consider some more options of encouraging the development/maintenance of quality research at

ASE and for various groups of academics, perhaps by developing an internal system of supportive grants

for research activities f Luareo în considerare mqi multor opliuni de încurojare a dezvoltárii / mençinerii

cercetörii de colitote lo ASE çi pentru diferite grupuri de codre universitore, posibil prin dezvoltarea unui

sistem intern de suslinere a granturilor çi o octivitölilor de cercetore.

¡ Develop and implement a training system for PhD project supervisors (perhaps for master project

supervisors as well)./ Elaborareo çi implementoreo unui sistem de formare pentru conducötorii de

doctorat (poote çi pentru conducötorii de mosterot).
o Continue promot¡ng ASE's journals so that they can meet requirements for highly respected

international databases. f Continuoreo'promovörii revistelor ASE, ostfel încôt acesteo sã poatö îndeplini

cerinfele pentru bozele de dote ¡nternolionole bine cotote.

. lmprove the presentation of research projects/results and scientific journals in the English version

of ASE's webpage./ îmbunötölireo prezentörii proiectelor de cercetore / rezultotelor çi a revistelor

Stiinlifice în versiuneo în limba englezö pe pogina web o ASE.

o Strive to reach more balance between the numbers of incoming and outcoming students/staff in

exchange schemes./ încercarea de o ojunge la un echilibru moi bun între numörul studenfilor

/angajolilor core pleocö çi al celor cqre urmeozö sö vinå în codrul schimburilor.
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o Consider providing the staff with more development opportunities, both in teaching skills and

research methodology skills./ A se lua în considerare posibilitateo de a oferi personolulu¡ angojat mai

multe oportunitöli de dezvoltare, otât în ceea ce prìve7te abilitölile de predare, côt çi aptitudinile

metodologice de ce rcetore.

o Consider possibilities for decentralization in some aspects such as budgeting./ A se lua în
considerore posibilitölile de descentralizare în anumite aspecte, cum ar fi bugetarea.

o Consider possibilities of further development of quality assurance focused on research and non-

academic (administration) support./ A se lua în considerare posibilitãlile de dezvoltare ulterioarä a

asigurärii calitälii, axate pe cercetare çi pe sprijin non-academic (administrafie).
¡ Consider ways of working with the results of students' evaluation as a part of the dialogue with

the student body at ASE./ A se lua în considerare modalitätile de lucru cu rezultatele evaluärii

studenlilor ca parte a dialogului cu corpul studenfesc la ASE.

¡ Final recommendation

I recommend to provide the ASE with institutional accreditation with the rating High Confidence./
Recomandare finalö
Vã recomandöm sö acordoli ASE o ocreditore institulionalã cu Grod de încredere Ridicat.

Evaluatorul sträin a recomandat acordarea califícativului Grad de încredere Ridicot.

t2. În baza celor de mai sus, Departamentul de evaluare externå a calitätii propune Consilíului

ARACIS sä ia act de urmätoarele:

o Academia îndeplinegte cerinlele normative obligatorii stabilite de Metodologia ARACIS; la acest

moment Academia asigurä conditiile de calitate gi respectarea standardelor generale gi specifice.

¡ Evaluatorii celor nouä programe de studii universitare de licentä au propus acordarea

ca lificativu I ui,,încredere".

r Räspunzând Scrisorii de informore, Academia mullumegte ,,pentru obiectuvitatea

recomondörilor çi observoliilor efectuøte de cåtre evoluatorii cadre didactice gi evaluatorul ströin

çi võ osiguröm cã ocesteo reprezintö un sprijin reol pentru imbunötã¡ireo acitivitãlii în codrul

universitölii noastre." Recomandärile çi observalile din rapoarte au fost analizate în structurile

de conducere ASE 5i au fost adoptate planuri distincte de mäsuri pentru perioada urmätoare.

o Din rãspunsul Academiei la unele constatäri menfionate în raportul întocmit de cätre studenlii

evaluatori în urma vizitei, rezultã cã aceasta nu acceptä în totalitate concluziile formulate în

urma evaluãrii. în räspunsul formulat academia aduce urmätoarele clarificäri la aspectele

negative semnalate, dupä cum urmeazä:

^. Organizarea de cursuri de formare continuä pentru cadrele didactice, pentru a-çi îmbunätäli

abilitälile pedagogice. - R. Consideröm aceøstö recomandore co fiind destul de vogö çi nepotrivitã

pentru universitotea noaströ. Anual, reprezentonlii studenlilor eloboreozö un chestionor comprehensiv

care vizeozå aceste probleme, precum çi douö întâlniri anuole Ia core sunt invitoli studenlii universitälii
pentru a intra în dialog cu membrii conducerii ocesteio. Prin intermediul chestionarelor çi olîntôlnirilor
încercöm sö oblinem o imagine cât mai relevontä cu privire la situaliile de naturå didacticö,

odministrotivö, socialö ç.a.m.d.co urmare o acestoro, conducereo universitölii depune toate

diligenfele în vederea creörii unui mediu acqdemic côt mai propice pentru studenfi. De-a lungul anilor,

în cadrul universitölii s-ou desföçurat o serie de ptograme de formore continuö, otôt pentru personalul

didoctic, didoctic ouzilior, cât çi pentru cel odministrotiv (ex. proiectul POSDRU/157/1.3/s/135590-

UNIVERSITARIA - Scoalö de didacticö universitarö 5i cercetore gtiin!ìficö avansotö). Rezultqtul acestora
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(bun pi foorte bun) poate fi observot în codrul ropoortului onuol ol studenfilor, roport ce a fost pus la

dispozilio evoluatorilor ARACIS. De exemplu toate codrele didactice din ASE core predau Ia programele

de studii universitere de licen!ö 5i mosterot în limbi ströine çi care nu aveou competenlele lingvistice

certificote dun porcurs progromul de mosterat EDURES - Comunicore în Simbo englezö pentru predore

çi cercetore economicö sau ou absolvit cursuri certificote de predore 5i comunicore în limbi ströine.
Codrele didactice din ASE, indiferent de funclia definutö, în ofora experienlei de predore delin
certificote de absolvire o modulului pedagogic. Doctoronzii core nu au urmat Programele de pregötire
psihopedagogicö au posibilitoteo sö Ie urmeze în regim postuniversitar, la nivelul DPPD, dezvoltându-çi

ostfe[ competentele 5i obilitölile pedagogice. Pentru onul urmötor, în perspectiva opropierii unui nou
proces de alegeri universitore, conducerea ASE a hotörât orgonizarea, pentru sprjinirea çi formarea
cadrelor didoctice moi tinere, a cursului postuniversitor Management universitar.

b. lmplicarea studen!ílor de altä nalionalitate sau care fac parte din diverse minoritäli în structurile
de conducere ale universitãlii prin alocarea unui loc strict pentru aceçtia în Senatul

universitarfConsiliile facultäfilor (mäcar cu statut de invitat).- R. Conform Legii educoliei nalionale nr.

7/2071, cu completörile 5i modificörile ulterioore, conducereo lJniversitölii nu ore voie sö se implice în

olegerile studenlilor çi în orgonizorea structurii de reprezentqre o acestora. Din consultörile ovute cu

aceçtia, putem sö ofirmöm faptul cö olegerile studenlilor reprezentanl¡ sunt libere 5i deschise cötre toli
studenl¡i universitölii, indiferent de nafionalitote, etnie, sex, religie, ç.a.m.d.
c. Îmbunätäçirea relafiilor cu organizafiile studenlegtÍ, sprijinirea gí consultarea constantä a

acestora. -R. Consideröm nefondotö oceostö recomondare. Organizoliile studenleçti ce î5i desfö1oorö

activitatea în codrul universitãlii au la dispozilie o întreogö clödire pentru propriile octivitöli - Str.

Frumoosö nr. 37, unde le-au fost olocate sedii förö taxö/chirie gi fãrö ptatq ut¡t¡töçitor. în plus, lo
începutul acestui an clödirea a fost igienizatö çi zugrövit interiorul" atât în sediile asocialiilor
studenfe$t¡, côt 5i în spolile comune, acolo unde acesteo îçi desföçoorö oct¡vitqtea. Totodatö,

reprezentonfii ocestoro pot porticipo lo întôlnirile semestriole ole studenlilor, pot completo chestionare

cu privire la stobilirea gradului de satisfoclie ol studenlilor pi cel de evoluare al codrelor didactice, pot
ovea colitote de invitoli în codrul Senatului Universitor, se pot consulto cu studenlii reprezentonli oi
universitöfii. Aceçtio ou dreptul sã depunö cereri 5i memorii la biroul consilierului rectorului pe

probleme studenlerti în vederea solulionörii oricãrui fel de problemö otôt timp cât existö o bozö legalö.

d. Eliminarea taxelor pentru organizarea de evenimente în sälile universitälii atunci când acestea

sunt organizate de cätre studenfii/organizaliile studenfegti din ASE, pentru studenlii ASE. - Räspuns al

reprezentanlilor studenlilor din ASE Academio de Studii Economice din Bucureçti Nll a solicitdt si nu

vo solicito niciodatö toxe pentru organizoreo de evenimente pentru studenlii universitölii de cötre
membrii reprezentonfi ai orgonizofiilor studen¡eçti.

e. Eliminarea criteriilor de medie minimä din procesul de alegere a studenlilor reprezentanfi, dar 5i

practica de candidaturä ,,în trepte" pentru a oferi tuturor studenlilor gansa de a-;i reprezenta colegii.

Totodatå, eliminarea obligativitä1ii studentilor reprezentanfi de a face parte d¡n US-ASE. - R.

Conducerea Universitålii nu se poate implica în cadrul alegerilor studenlilor reprezentanli conform
Legii educaliei nalionale nr. 7/2077, cu completörile 5i modificãrile ulterioare precum çi a OM
3666/2012. Studen¡ii îçi eloboreozö propeio metodologie în bozq consultörii dintre dcertia gi, ulterior
acestei etape, documentele tronsmise de studenfi sunt verificote de cötre Direclia juridicã pi contencios

administrotiv q ASE çi primesc oviz de tegatitote. în forma octualö, oceste documente au ovizul de

legolitate.
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f. Eliminarea criteriului de a fí integralist pentru a putea beneficia de bursä socialä, acesta fiind

contrar prevederilor OM 3392120L7, iar scopul acestui tip de bursã fiind de a veni în spríjinul

studenlilor care sunt defavorizali din punct de vedere financiar gi nu de räsplätire a performançei

educalionale.- R.OMEIV 3392/2017, art.5 prevede: ,,(7) Bursele pentru suslinereo financiorö o

studenlilor cu venituri reduse sunt: burse sociale 5i burse ocozionale. Acesteo sunt acordote din fonduri
de la bugetul de stot, pe bozö de cerere, în funclie de situalia socioeconomicö a familiei studentului çi a

criteriilor generole stobilite prin prezentul ordin çi a criteriilor specifice, eloborate conform

metodologiei proprii. (2) PenÜu acordareo burselor sociale, în metodologíÍle proprii ole

universìtãlilor nu sunt prevãzute criterîì acodemîce, în afara celui de promovøbilÍtate." Deci, criteriul

de afi integralist (adicö promovabilitateo)vine tocmoi sö respecte OMEN 3392/2077, ort. 5 olin.2!
g. lmplementarea programelor de simulare pentru studenlii cu performanle înalte.

- R. NOTA BENE! în recomandãríle primìte øpore cuvântul ,,simulare", idrîn conlinutul raportuluÍ,

,,stimuløre". De aceea, pentru a rãspunde recomdndãrílor studenfilor, neçtìínd la ce s-au referit

lormuläm rãspunsul de moí jos:

7). în plonurite de învãçömânt octuqte existö disciptine (obligatorii çi/sou oplionate) în cadrul cörora se

studiazö progrome/platforme de simulore sau de oplicaçii. Astfel, sunt definite conceptele cu core se

lucreozö într-o orgonizafie, integroreo proceselor de business în fluxurile informofionale, înfelegerea

modului cum procesele de business devin tranzaclii într-un sistem de simulore a întreprinderii virtuole.

Dintre disciplinele care includ simuloreo, pe platforme electronice de lucru sau prin studii de cqz, putem

enumero câteva 5i onume: Metode contitotive pentru osistorea decizieiîn afaceri, Produse informotice

finoncior-contobile, Strotegii de afaceri, Proiecte economice, Comer! electronic, Simulare decizionolö

de gestiune (Business Gomes), loc de întreprindere, Modelareo proceselor economice, ogroalimentare

çi de mediu, tehnici de colectare gi redactare o informaliei economice, lnginerie finonciorö, Modelorea

deciziilor monageriole, Evoluareo intreprinderii, Tehnici ovonsate pentru cercetöri de morketing,

Tronzoctii ovonsote pentru cercetörile de marketing, Tranzoclii internolionale cu servicii.

Rãspuns dl reprezentanlilor studenlilor dîn ASE

2)" Universitateo nu î5i propune sö organizeze progrome menite sö simuleze performonlele studenfilor.

Universitotea ongojeozö o serie de mösuri de naturö ocademicö çi socialö în vedereo stimulörii
predispozifiei studenlilor de performo (burse, proiecte, tobere. etc.). Printre ocesteo, putem enumero:

77 burse de excelenfö pentru octivitatea de cercetore, lo nivelul studiilor universitare de licenfö, pentru

studenliiîntregii universitöfi, 77 burse de excelenfö pentru activitoteo de cercetare la nivelul studiilor

universitare de mosterot, pentru studenlii întregii universitdfi, 77 burse de performonlö pentru

activitotea de cercetare, lo nivelul studiilor universitore de licenlö çi masterat, côte una pentru fiecore

focultat, precum çi o multitudine de burse privote pentru st¡mulareo octivitölii de cercetøre per

a nsom bl ul u n iversitölii.

De asemenea Acodemia a räspuns çi la unele recomandöri cøre s-øu regösit în conlinutul rdportului
prÍvind anolíza indicatorilor de performon!ã çÍ nu în cddrul Recomdndãrilor de la linal de roport
Recomadare 1P.C.5.1.4. Recomandäm actualizarea informaliilor çi documentelor pe site-ul universitãlii

gi de pe site-urile facultälilor (exemplu: ghidul bobocului care atât pe site-ul facultäçilor, cât gi pe site-ul

destinat studenlilor este prezentat într-o variantä din 20L3 sau 2014). -R. Documentele ce se oflã pe site-

urile gestionate de universitote sunt qctuolizote constont, în urmo deciziilor Consiliului de Administrafie,

precum çi ale Senotului Universitor. Nu o putut fi identificatö surso care a condus la aceostö

recomandare. Ghidul Studentului se regöseçte în forma octualizatö pe site-ul universitðfii, înså utilizônd

motorul de cöutore Google pot fi accesate 5i voriantele moi vechi ole ocestuia.

'i i .".1"...'.l
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Recomadare 1P.C.5.1.4

- îmbunätälirea relafiilor dintre ONGS-uri çí universitate;
- sprijinirea organizaliilor cu spalii unde sä î1i desfä5oare activitatea färä a li se solicita taxe;
- încheierea contractelor de comodat între ONGS-uri çi universitate.
R. Exrstri controcte de comodat semnote lo nivel institulionol cu ONG.Periooda în core nu ou existat
aceste contracte o fost cauzotö de întârziereo depunerii documentelor necesore de cöÜe asociolii
(rapoarte de activitote 5i dovodo reprezentontului legal). Acestea au fost notificate din timp în vedereo

respectörii termenelor de depunere, însö ocesto a fost depö1it din motive independente de conducerea

universitöfii. Pe perioda în care nu ou existot contractele în format fizic, asocialiile au putut sö îçi

continue octivitatea în sediile alocote onter¡or de cãtre ASE, fãrö percepereo nici unei toxe, în nici o

perioadö de timp.

Având în vedere totalitatea documentelor gi informaliilor avute la dispozilie çi în urma discufiilor
purtate în cadrul Sedintei din 26.O7.2O18, cu participarea Directorului de misiune çi a Secretarului tehnic
al misiunii, Departamentul pentru evaluarea externä a calitãlii supune Consiliului ARACIS propunerea de

acordare a calificativului ,,GRAD DEîNCREDERE RIDTCAT'.

Dupã discutarea în plenul Consiliului ARACIS, Raportul Consiliului va fi publicat pe

site-ul ARACIS (www.aracis.ro), conform etapizärii din Ghidului octivitölilor de evaluare a calitãlii
programelor de studii universitare çi a instituliilor de învölömônt superior, partea a lll-a.

DATA:26.07.2OL8
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