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I. INTRODUCERE

Raportul de fa!ä s-a întocmit în urma finalizärii activitälii de evaluare institulionalä externã la

sediul Academiei de Studii Economice din Bucureçti (ASE), de cätre Agenlia Românä de
Asigurare a Calitälii în Învä!ämântul Superior (ARACIS), evaluare desfäsuratä în perioada 7-

9 martie 2018.

în baza gi conform documentelor analizate, Academia de Studii Economice din Bucureçti a

fostînfiinlatä prin Decretul Regal nr.2.978 din 6aprilie 1913, publicatîn Monitorul Oficial al

României din 13 aprilie 1913 sub denumirea,,Academia de Înafte Studii Comerciale gi

lndustriale" (Anexa D-01), cu sediulîn Piala Romanä Nr.6, sector 1, Bucureçti, cod 010374,
Oficiul pogtal 22, România, telefoanele de contact fiind: 021-319.19.00; 319.19.01 , fax: 4021-
319.18.99, iar site-ul oficialal universitãlii este v\^M/.ase.ro.
În cadrul prezentului raport, Academia de Studii Economice din Bucureçfi va fi referitä în mod

frecvent ca gi UniversitateiUniversitatea sau cu abrevierea ASE.

Scopul evaluärii institulionale externe

Scopul evaluärii institulionale externe efectuatã de cätre Agenlia Românå de Asigurare a

Calitãliiîn Învä!ämântul Superior (ARACIS) în perioada 7-9 martie 2018, la sediul Academiei
de Studii Economice din Bucure.¡fi, a fost acela de a identifica gi certifica mäsura în care

Universitatea räspunde interesului public gi se preocupä de: creçterea calitälii educaliei gi

cercetärii çtiinlifice, organizarea eficientä a structurilor institulionale, administrative gi

manageriale, monitorizarea rezultatelor gi performanlelor academice ale Universitälii,

contribuind prin acestea, la promovarea încrederii în standardele de acordare a calificärilor
universitare, respectiv a diplomelor.
Pentru a ráspunde scopului declarat al misiunii de evaluare institulionalä externä, echipa de

experli evaluatori s-a concentrat asupra urmätoarelor elemente principale:
. Examinarea mecanismelor çi procedurilor de asigurare çi îmbunätälire continuä a calitålii

proceselor de predare-învãlare gi de cercetare precum si a rezultatelor aplicärii acestora

la nivelul programelor de studiu;
. ldentificarea modului în care Universitatea aplicä referinlele incluse în Metodologia

privind asigurarea calitãliisiexercitä dreptul legalde acordare a diplomelor gicalificärilor;
. Aprecierea capacitälii structurilor institutionale gi administrativ-manageriale ale

Universitälii, de a formula gi aplica strategii de cregtere/îmbunätälire a calitãlii
învätãmântului si cercetärii stiintifice.

Obiectivele evaluärii institution ale externe

Obiectivele principale ale misiunii de evaluare institulionalä externã a Academiei de Studii

Economice din Bucureçfi au fost urmätoarele:
. sã verifice existenla çi menlinerea consecventã a fundamentelor unei culturi a calitälii în

cadrul programelor educalionale gi în activitälile de cercetare-dezvoltare-inovare gi

mãsurile întreprinse de universitate pentru promovarea si consolidarea unei înalte calitali
în procesele de educalie si formare profesionalã în cadrul Academiei de Sfudll
Economice din Bucu reçti;

. sä evalueze mãsura in care la nivelul universitälii existà preocupãri pentru crearea gi

consolidarea durabilä a bazelor profesionale, stiintifice gi logistice pentru ca membrii
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a

comun¡täli¡ universitare, actor¡i din mediul economic, social çi institulional si publicul larg.
sä dispunã de un acces constant, transparent gi rapid la informalii relevante si

nedistorsionate, de încredere si explicite despre modul în care universitatea gestioneazä
programele de studii pentru care dispune de acreditare sau autorizare provizorie de
funclionare, oferä diplome, certificate de studii universitare gi fundamenteazà calificäri,
care respectã standardele nalionale gi asigurã conformitatea cu cele mai bune practici

academice europene gi cu principiile unei autentice culturi a calitätii activitãtilor
academice;
sä contribuie la promovarea çi consolidarea unei culturi a calitãlii gi la
formularea/dezvoltarea de strategii care sã garanteze aplicarea principiilor calitälii în

procesele de predare-învälare gi cercetare gtiinlificä în institulia de învã!ãmânt superior
evaluatã;

sä aprecieze mäsura în care studenlii, angajatorii gi publicul au acces la informalii clare,
de încredere gi explicite despre modul în care Academia de Studii Economice din
Bucureçtioferä programe de studii, diplome gi calificãri ce respectä cerinlele nalionale, în

conformitate cu standardele academice europene çi principiile de calitate;
sä creeze condiliile ca, în situaliile în care se constatä existenta unor disfunc{ionalitäli în
asigurarea calitälii programelor de studii, sä se recomande initierea actiunilor de
îrn bunätãfire/remed iere a acestora ;

sã se recomande mecanisme prin care sä se îmbunätäleascä calitatea procesului de
educalie çi formare profesionalä, transparenla gestiunii si responsabilitatea publicä a
instituliei de învä!ämânt superior.

a

a

Organizarea gi desfãg urarea evalu ärii institulionale externe

Organizarea çi desfãçurarea evaluärii institulionale externe la Academia de Studii
Economice din Bucureçfi s-a realizat cu respectarea tuturor prevederilor metodologice
specifice ARACIS, pe baza unui program detaliat, stabilit în colaborare cu institulia vizitatå.
Evaluarea institutionalã externä efectuatã la Academia de Studii Economice din Bucureçtia
avut în vedere urmätoarele trei componente:
. auditarea instituliei în ansamblu, cu referire la organizare, administrare, managementul

calitälii si respectarea legislaliei în vigoare;
. auditarea, prin eçantionare, la nivelul programelor de studii. în acest sens au fost

selectate 9 programe de studii universitare de licen!ä organizate în cadrul unora din cele
12 facultäli care funclioneazá, în prezent, în cadrul ASE;

. modul în care Academia de Studii Economice din Bucuregfi a transpus în practicä

recomandärile fäcute în urma evaluãrii institutionale externe efectuatä de ARACIS în anul
2013 (15-17 mai 2013).

Programe de studii de licen!ã /master evaluate

În cadrul acestei evaluäri institulionale externe au fost incluse 9 programe de studii
universitare de licen!ä organizate în cadrul a 9 din cele 12 facultäli care funclionau la data
vizitei, în cadrul ASE. Astfel, au fost evaluate urmätoarele programe de studii universitare de
licen!ã:
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Programul evaluat Facultatea
Domeniul
de licen!ä

Expert program

1 . Administrarea afacerilor
(în limba englezä)

Facultatea de
Administrarea Afacerilor,
cu predare în limbi sträine

Administrarea
afacerilor

Prof.univ.dr.
llie ROTARIU

2. Admi nistrarea afacerilor
în come(, turism, servicii,
merceologie çi
managementul calitälii

Facultatea de Business si

Turism
Administrarea
afacerilor

Prof. univ.dr. Gabriela
PRELIPCEAN

3. Administralie publicà
Facultatea de
Administra[ie çi
Management Public

Çtiinle
administrative

Prof.univ.dr.
Cälin HINIEA

4. Ciberneticä economicä
Facultatea de Ciberneticä,
Statisticä gi lnformaticä
Economicä

Cibernetlcà,
statisticä çi
informaticä
economicå

Prof.univ.dr.
Mariana MAN

5. Contabilitate çi
informaticä de gestiune

Facultatea de
Contabilitate si

lnformaticä de Gestiune
Contabilitate

Prof.univ.dr.
Tatiana DANESCU

6. Economie
agroalimentarä gi a
mediului

Facultatea de Economie
Agroalimentarä çi a
Mediului

Economie
Prof.univ.dr. Maria-
Madela ABRUDAN

7. Economie çi
comunicare economicä în

afaceri

Facultatea de Economie
Teoreticä çiAplicatä

Economie
Prof.univ.dr.
luliana CIOCHINA

8. Finante si bänci
Facultatea de Finanfe,
Asiguräri, Bänci çi Burse
de Valori

Finanle
Prof.univ.dr. Marius

Sorin DINCÃ

9. Economie çi afaceri
internalionale

Facultatea de Relalii
Economice I nternafionale

Economie çi
afaceri
interna!ionale

Prof.univ.dr.
Mihaela LUTAç

Þ^ÞfìÞT nE E\/^l I t^Þtr tNqTtTt ¡TtôN^¡ 
^ ^Þ^nlq

Componenfa echipei de evaluare externä a ARACIS

Comisia de evaluare institulionalä externä a Academiei de Studii Economice din Bucureçtia
avut urmätoarea componenlä:
Director misiune: Prof.univ.dr. Ladislau Nagy - Universitatea "Babeç-Bolyai"

din Cluj-Napoca
Coordonatorul echipei de Prof.univ.dr. Adriana Giurgiu - Universitatea din Oradea

experli evaluatori:
Secretar tehnic: Daniela-Mihaela lspas - ARACIS
Expert sträin: prof.univ.dr. Milan pol - Universitatea Masaryk, Brno - Cehia

Reprezentantul Comisiei prof.univ.dr. Dinu Airinei- Universitatea ,,Alexandru loan
Consultative: Cuza,, lagi

Expert evaluator comisie Prof.univ.dr. Marius Gabriel Petrescu - Universitatea Petrol-

institulionalä: Gaze din Ploiegti

Reprezentant studenli: Mädãlina Petrula Florea - Universitatea ,,Alexandru loan

Cuza" lagi(ANOSR)
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Reprezentant studen!i

Expert program -
Administrarea afacerilor
(în limba englezä)
Expert program -
Administrarea afacerilor
în come(, turism, servicii,
merceologie gi

managementul calitälii
Expert program -
Administralie publicã

Expert program -
Ciberneticä economicä
Expert program -
Contabilitate gi

informaticã de gestiune
Expert program -
Economie agroalimentarã

çi a mediului
Expert program -
Economie si comunicare
economicä în afaceri
Expert program - Finanle

çi bänci
Expert program -
Economie gi afaceri
interna!ionale

Alexandru Dorin Branescu - Universitatea de Vest din
Timisoara (UNSR)
Prof.univ.dr. llie Rotariu - Universitatea ,,Lucian Blaga" Sibiu

Prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean - Universitatea,,Stefan Cel
Mare" Suceava

Prof.univ.dr. Cålin Hintea - Universitatea "Babeç-Bolyai" din

Cluj-Napoca
Prof.univ.dr. Mariana Man - Universitatea din Petrosani

Prof.univ.dr. Tatiana Danescu - Universitatea ,,Petru Maior"
Târgu Mureç

Prof.univ.dr. Maria-Madela Abrudan - Universitatea din Oradea

Prof. u niv.d r. luliana Giochina - Un iversitatea,,Constantin
Brâncoveanu" Piteçti

Prof.univ.dr. Marius Sorin Dincã - Universitatea

,,Transilvan ia" Brasov
Prof.univ.dr. Mihaela Lutaç - Universitatea "Babeç-Bolyai" din

Cluj-Napoca

În relalia cu echipa de expe(i, Academia de Studii Economice din Bucureçti a desemnat ca
persoanä de contact pe doamna prof.univ.dr. Roxana Sârbu - Prorector - Activitate
didacticá.

Calendarul evaluãrii

Cererea de evaluare institulionalä externä a Academiei de Studii Economice din Bucureçtia
fost depusä în data de 26.10.2017 prin adresa nr. 10235 si înregistratä la ARACIS cu nr.

4921 din data de 26.10.2017.
Directorul de misiune, dl. prof. univ. dr. Ladislau NAGY (Universitatea "Babeç-Bolyai" din

Cluj-Napoca) gi Secretarul tehnic, d-na. Daniela-Mihaela lspas (ARACIS), au fost desemnali
în gedinla Consiliului ARACIS în data de 2112.2017 .

Protocol a fost încheiat între Academia de Studii Economice din Bucureçfi gi Directorul

Departamentului de Evaluare Externä a Calitãlii alARACIS, conf. univ. dr. Mädälin BUNOIU,
cu numãrul de înregistrare 5093 din data de 09.11.2017 çi a stabilit programele de studii
universitare de licen!ä alese pentru evaluare.
Directorul de misiune a invitat reprezentanlri Academiei de Studii Economice din Bucureçtila
sediul ARACIS, în data de 23.01.2018 când a fost stabilitä perioada vizitei pentru intervalul
07-09.03.2018, Proces-Verbalnr.311 din data de 23.01.2018 çi au fost stabilite obiectivele
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vizitei de evaluare externä periodicã, Programulvizitei de evaluare institulionalá nr.312 din

data de 23.01.2018
La propunerea Departamentul de Evaluare Externä a Calitälii al ARACIS, Consiliul ARACIS
a aprobat componenla echipei de evaluare institulionalã externã a Academiei de Studii
Economice din Bucureçfi, în gedinla din data de 25.01 .2018, având-o cooldonator al echipei
de expe(i evaluatori pe doamna prof. univ. dr. Adriana Giurgiu de la Universitatea din

Oradea.
Raportul de autoevaluare (RA) institulionalå a fost depus la ARACIS în baza notei de intrare-
receplie cu numärul de înregistrare 528 din data de 22.12.2017, respectiv 5660 din

21.12.2017. Raportul respectã structura cerutä în "Ghidul activitãlilor de evaluare a calitãlii
programelor de studii universitare gi a instituliilor de învä!ämânt superior."

Calendarul vizitei de evaluare - Descriere succintä a vizitei de evaluare

Directorul de misiune împreunä cu persoana de contact din partea Academiei de Studii

Economice din Bucureçfi au agreat çi semnat în data de 23.01 .2018, la sediul ARACIS,

urmãtorul calendar alvizitei de evaluare:

Miercuri- 07.03.2018
Ora 9:00-9:30 - întâlnirea preliminarä a comisiei de evaluare cu reprezentanlii

conducerii Academiei de Studii Economice din Bucure,gfi (rector, prorectori, decani,
persoana de contact, responsabilii programelor de studii, studenli); prezentarea

scopului, obiectivelor gi a programului detaliat al vizitei de evaluare
Ora 9:30-9:45 - întâlnirea tehnicä a comisiei de evaluare
Ora 9:45:00-12:00 - vizitarea bazei materiale a Academiei de Studii Economice din
Bucureçti
Ora 12:00-13:00 - program de lucru pe subcomisii (la nivel institulional gi pe

programe de studii)
Ora l3:00-14:00 - pauza de masä
Ora 14:00-17=00 - program de lucru pe subcomisii (la nivel institulional gi pe
programe de studii)
Ora 17:00-18:00 - întâlnirea echipei de evaluare cu absolventä Academiei de Studii
Economice din Bucu reçti
Ora 18:00-19:00 - întâlnirea echipei de evaluare cu angajatorii absolvenlilor
Academieide Studii Economice din Bucureçti
Ora 19:00 - întâlnire tehnicä a comisiei de evaluare pentru concluzii, precizäri pentru

ziua urmätoare si cinã.

Joi - 08.03.2018
Ora 09:00-13:00 - program de lucru pe subcomisii (la nivel institulional gi pe

programe de studii)
Ora 13:00-14:00 - pauza de masä
Ora 14:00-15:00 - întâlnirea echipei de evaluare cu studentii Academiei de Studii
Econo m ice d i n Bucu re çti
Ora 15:00-18:30 - program de lucru pe subcomisii (la nivel institu{ional gi pe

programe de studii)
Ora 18:30-19:00 - întâlnire tehnicä a comisieide evaluare
Ora 19:00 - cinä
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Vineri - 09.03.2018
Ora 9:00-12:00 - finalizarea fiçelor de vizitä si a anexelor (la nivel institutional si pe
programe de studii)
Ora 12:00-12:30 - întâlnirea în plen a echipei de evaluare cu reprezentanlii
Academiei de Studii Economice din Bucureçti
Ora 12:30-13:00 - masa de prânz.

Calendarul vizitei de evaluare astfel stabilit a fost respectat în totalitate.
Colaborarea echipei de evaluare cu reprezentanlii Academiei de Studii Economice din
Bucureçtia fost exemplarã, conducerea Universitätii asigurând accesul la toate documentele

çi informaliile necesare evaluärii. întâlnirile cu studenlii, absolvenlii gi angajatorii au decurs
normal, anumite aspecte ale acestora fiind prezentate în cadrul prezentului raport, în funclie
de problematica çi concluziile rezultate din aceste întâlniri.
Vizita în spaliile Academiei de Studii Economice din Bucureçfi a urmärit cunoasterea çi
verificarea bazei materiale a Universitätii.

Prezentul raport a fost realizat pe baza:
a) Documentatiei elaboratã de Academia de Studii Economice din Bucuregfi pentru

evaluare externä, atât la nivel institulional, inclusiv în Raportul de autoevaluare (RA),

cât çi pentru cele 9 programe de studii universitare de licen!ä evaluate,
b) Raportului sintetic ale expe(ilor evaluatori pentru cele 9 programe de studii

universitare de licen!ä evaluate;
c) Disculiilor purtate în gedinlele tehnice cu expe(ii evaluatori;
d) întâlnirilor echipei de experli cu studenlii, absolvenlii, angajatorii, precum gi cu

cadrele didactice ale ASE;
e) Documentelor suplimentare solicitate de echipa de experli evaluatori si puse la

dispozilie de Universitate;

0 Vizitelor efectuate de echipa de experli evaluatori în diferite compartimente ale ASE,
precum siîn spaliile acesteia;

g) lnformaliilor publice disponibile pe site-ul Universitälii - www.ase.ro;

h) Fiçelor vizitei elaborate la nivel institulional si la nivelul celor 9 programe de studii
universitare de licen!ä evaluate pe perioada vizitei.

Constatãrile, concluziile gi recomandärile efectuate de cätre echipa de evaluare
institulionalä, în urma analizei documentelor de evaluare 9i a vizitei la Academia de Studii
Economice din Bucure.¡fi sunt prezentate în capitolele urmätoare ale prezentului raport.
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II. EVALUAREA EXTERNA,
îruvÄrÄmÂrur supeRroRt

LA NTVEL |NST|TUT|ONAL, A INSTITUT¡E! DE

n.1 pREZENTAREA cENERALÄ ¡ rrusr¡TuTrEr oe învÄrÃ¡vrÂrur supERtoR,,

lí.1.1 Statutul juridic al instituliei

Academia de Studii Economice din Bucureçfi a fost înfiinlatä 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 si lndustriale" (Anexa D-01).

În anul 1947, Academia de înatte Studii Comerciale çi tndustriale, în urma fuziunii cu

Academia de Studii Cooperatiste, çi-a schimbat denumirea în Academia de Çtiinle
Comerciale çi Cooperatisfe, pentru ca un an maitârziu sã i se dea titulatura de. /nsfffutul de

Çtiinle Economice si Ptanificare. În anul universitar 1967-1968, denumirea sa se schimbä din

nou. în Academia de Studii Economice din Bucureçfi, denumire care se pästreazä gi astäzi.
Dupä anul 1989, Academia de Sfudri Economice din Bucureçfi a traversat o perioadã de

restructurãri sitransformäri, facultãlile fiind fundamentate pe noi baze de funclionare, impuse

dc cerinlele specifice economici de pia!ã. Au avut loc schimbäri în numãrul, profilul gi

denumirea facultãlilor. în conlinutul planurilor de învã!ãmânt gi al programelor de studii, în
specializärile existente, în durata de pregätire gi în modalitatea de suslinere a licentei etc.
Tot in aceastä perioadä a fost introdusä çi forma scurtä de învã!ämânt economic superior,
prin înfiinlarea colegiilor economice la Bucureçti, Giurgiu. Cäläraçi çi Buzäu. De asemenea, a

început sã se punä un accent din ce în ce mai pronunlat pe asigurarea perfeclionãrii

continue în slsfem postu nive rsitar,
Academia de Studii Economice din Bucure,gfi este în prezent, o universitate de stat de
interes nalional, cu personalitate juridicä, gi face parte din Sistemul European al

Învä!ämântului Superior, constituit în anul 2005. ASE este o universitate de cercetare
avansatä çi educalie, care funclioneazá pe baza principiului autonomiei çi al räspunderii
publice si care dispune de libertate universitarä , în baza Constituliei României, a legislaliei

din domeniul învä!ämântului superior românesc gi a celorlalte reglementäri legale din
România, fiind o organiza{ie non-profit.
Academia de Studii Economice din Bucureçfl a fost evaluatä institulional în urmä cu 5 ani, în
perioada 15-17 mai 2013, iar în urma respectivei vizite institulionale, a oblinut calificativul
"Grad de încredere ridicaf'(a se vedea Hotãrârile ConsiliuluiARACIS în çedinta din data de
25.07.2013).
La data prezentei vizite de evaluare institutionalã, în ASE funclioneazä 12 facultãli
acreditate, la nivelul cãrora se desfãgoarä programe de studii universitare de licen!ã
(acreditate sau autorizate provizoriu, la forma de învä!ämânt cu frecven!ä sau la distan!ä) gi

de masterat, în conformitate cu Hotãrârea Guvernului nr. 140/2017 pentru aprobarea
Nomenclatorului domeniilor çi al specializãrilor/programelor de studii universitare çi a

structurii instituliilor de învãlãmânt superior, pentru anul universitar 2017-2018, modificatä gi

completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 615/2017 (Anexa D-02) gi Hotãrârea Guvernului nr.

117/2017 din 16 marfie 2017 privind domeniile çiprogramele de studiiuniversitare de master
acreditate çi numärul maxim de studenli ce pot fi çcolarizali în anul universitar 2017-2018,
modificatä si completatä prin Hotãrârea Guvemului nr. 614/2012 (Anexa D-03).
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ll.1 .2 Sediul institutiei

Sediul Academiei de Studii Economice din Bucuregfieste în Piala Romanä Nr.6, sector 1,

Bucuregti, cod 010374, Oficiul pogtal 22, România, telefoanele de contact fiind: 021-
319.19.00; 319.19.01 ,fax:4021-319.18.99, iar site-ul oficial este www.ase.ro.
Cele 12 facultäli au sediile în 6 clädiri proprii ale ASE (Anexa ASE-062). Prin facultälile sale
si Centrul lD-lFR, ASE organizeazá în clãdirile proprii din teritoriu gi studii universitare de
licen!ä la forma de învä!ämânt la distan!ä. Datele privind denumirea çi sediul ASE sunt
conforme cu Rapoñulde autoevaluare (RA).

ll.1 .3 Structu ra institutiei

Academia de Studii Economice din Bucuregfi este o institulie publicä de drept public,

conducerea executivä gi operativä fiind asiguratä de Consiliul de Administralie al
Universitãtii, care aplicä gideciziile Senatului universitar (Anexele ASE-028 çiASE-029).
În ASE, alegerile se realizeazä succesiv, la nivelul departamentelor, al facultålilor gi al
universitälii, fiind organizate de cätre conducerile în exercitiu la nivelul respectiv, cu
respectarea calendarului alegerilor, CarteiASE çi în condiliile dispoziliilor legale în vigoare
(Anexa ASE-O15).

Valabilitatea mandatului organismelor 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 Ministrului
Educaliei Nalionale çi Cercetärii Çtiinlifice nr. 3338/04.03.2016 (Anexa ASE-031).
Conform informaliilor cuprinse în Raportul de autoevaluare (RA) çi în anexele la acesta,
verificate la vizitä, personalul de conducere al universitälii este format din cadre didactice
titularizate în învä!ámântul superior, cu norma de bazã la ASE, sunt profesori sau

conferenliarititulari çi nu se aflä în condilii de rezervare a postului (Anexa ASE-028).
La momentul efectuärii vizitei de evaluare externä. Academia de Sludii Economice din
Bucureçti, în conformitate cu Organigrama proprie çi cu Hotãrârea Guvemului nr. 140/2017
pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor çi al specializãrilor/programelor de studii
universitare si a structurii instituliilor de învãlãmânt superior, pentru anul universitar 2017-
2018, modificatã gi completatä prin Hotárârea Guvernului nr.615/2017 (Anexa D-02),

funclioneazã cu 11 domenii de licen!ã organizate în 12 facultãli (la evaluarea institulionalä
precedentã, din mai 2013, ASE funcliona cu 9 domenii de licen!ä organizate în 11 facultäli),
dupä cum urmeazä:
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Nr.
crt. Facultatea

Domeniul de
licentã

Specializarea/ Program ul de
studii universitare de licen!ã

(localia geografieä de
desfägurare gi limba de

predare)*A

Acreditare
(Ay

Autorizare de
funclionare
provizorie

(AP)

Forma de
înväþmânt

1 Facultatea de Economie
Teoreticà si Aplicatä

Economie Economie gi comunicare
economicå în afaceri

A IF

2 Facultatea de Economie
Agroalimentarä çi a
Mediului

Economie Economie agroalimentarã çi a
mediului

A IF

Economie agroalimentarä çi a
mediului

AP ID

3. Facultatea de
Adm inistrarea Afacerilor,
cu predare în limbi strãine

Administrarea
afacerilor

Administrarea afacerilor (în
limba enqlezä)

A IF

Adm inistrarea afacerilor (în A IF
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Nr.
crt.

Facultatea Domeniul de
licen!ã

Specializarea/ Program ul de
studii universitare de licen!ä

(localia geograficä de
desfäçurare gi limba de

predare)"A

Acreditare
(Ay

Autorizare de
funclionare
provizorie

(AP)

Forma de
învä!ämânt

limba francezä)
Administrarea afacerilor (în
limba qermanä)

A IF

4. Facultatea de Business si
Turism

Administrarea
afacerilor

Administrarea afacerilor în
come(, turism, servicii,
m erceologie çi managementul
calitätii

A IF

Administrarea afacerilor în
come(, turism, servicii,
merceologie çi managem entul
calitätii (în limba enolezä)

AP IF

5. Facultatea de
Management

Management Manaqement A IF
Management (în limba
enqlezä)

AP IF

Manaqement A ID
Manaqement fla Piatra Neamt) A ID
Manaqement (la Deva) AP ID

b. Facultatea de Marketing Marketing Marketinq A IF
AP IF

¡larketinq A ID

Marketinq AP IFR
7 Facultatea de C¡bernet¡cã,

Statisticä si lnformaticã
Economicä

Ciberneticä,
statisticä çi
informaticã
economicä

Ciberneticä economicã A IF
lnformaticã economicä A IF
lnformaticã economicã (în
limba enqlezä)

AP IF

lnformaticã economicä A ID
Statisticã si previziune
economicä

A IF

8. Facultatea de Finanle,
Asiguräri, Bänci çi Burse
de Valori

Finanle Finante si bãnci A IF

Finanle gi bänci (în limba
enqlezã)

AP IF

Finante si bãnci A ID
Finante si bànci (la Buzåu) A ID

o Facultatea de
Contabilitate çi
lnformaticã de Gestiune

Contabilitate Contabilitate çi informaticä de
oestiune

A IF

Contabilitate çi informaticä de
oestiune

A ID

Contabilitate si informaticä de
qestiune (în limba enqlezä)

AP IF

Contabilitate çi informaticä de
qestiune (la Deva)

AP ID

10. Facultatea de Relalii
Economice Internalionale

Economie çi
afaceri
internalionale

Economie çi afaceri
internationale

A IF

Economie çi afaceri
internalionale (în limba
enqlezã)

A IF

Limbi moderne
aplicate

Limbi moderne aplicate
(enqlezä - francezä)

AP IF

11 Facultatea de
Administralie
Manaqement

s¡
Public

Çtiinle
administrative

Administralie publicã A IF

Socioloqie Resurse umane AP IF

12. Bucharest Business
School (Çcoala de Afaceri)

Administrarea
afacerilor

MBA Romåno-Canadian (în
limba enqlezä)"")

A IF

MBA Româno-Francez INDE
(în limba enolezä)**)

A IF

MBA Româno-Francez INDE
(în limba enolezå)**)

A IFR

MBA Româno-German
"Managem ent antreprenorial"
(în limba qermanã)**)

A IF

Manaqement Dezvoltarea economicã a A IF
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Nr.
crt.

Facultatea Domeniul de
licen!ã

Specializarea/ Program ul de
stud¡i universitare de licen!ã

(localia geograficã de
desfãgurare si limba de

predare)*A

Acreditare
(Ay

Autorizare de
funclionare
provizorie

IAP)

Forma de
învãþmânt

întreprinderii**)

Dupã cum se poate observa din tabelul de mai sus, fiecare din cele 12 facultãli ale ASE au
propr¡ile programe dc studii acreditate (A) sau autorizate provizor¡u (AP). Activitãlile celor 12

facultãli se deruleazä în cele 6 clãdiri proprii ale ASE. Programele de la forma lD/lFR se
organizeazä în Bucuregti gi în centrele teritoriale (Anexele ASE-001 gi ASE-004), dupä caz.
Studiile universitare de licen!ä (ISCED 6) sunt organizate în domeniile fundamentale ale

Çtiinlelor sociale (ramura Çtiinle economlce, Çtiinle administrative si Sociologie) gi Çtiinlelor
umaniste si Arte (ramura Filologie), pe urmätoarele domenii de licen!ä: Administrarea
afacerilor; Ciberneticä, statisticã gi informaticä economicã; Contabilitate; Economie;
Economie gi Afaceri intemationale; Finante; Limbi moderne aplicate; Management;
Marketing; Sociologie gi Çtiinle administrative, în cadrul cärora este organizat unul sau mai
multe programe de studii acreditate/autorizate prov¡zoriu (Anexa D-02).
Pentru anul universitar 2017-2018 pentru programele de licen!ä, au fost scoase la concurs,
în sesiunile iulie gi septembrie, 8.085 locuri la forma de învã!ämânt cu frecventã, cu

frecven!ã redusä si la distan!ä, în Bucuregti gi în centrele teritoriale (Anexele ASE-001 gi

ASE-004).în anul universitar 2017-2018, ASE a oferit 74 programe de masterat profesionalçi
6 programe de masterat de cercetare (Anexele ASE-002, ASE-003 çi ASE-005), fiecare
program de studii universitare de masterat (ISCED 7) caracterizându-se printr-o misiune
didacticã side cercetare bine definitã (Anexa ASE-008).
ASE organizeazá doctoratul (ISCED 8) în douä ramuri de çtiin!ä: Çtiinle economice gi .lfttnfe
juridice. Acestea includ zece domenii de doctorat, dupä cum urmeazá'. Çtiinle economice -

Administrarea afacerilor, Ciberneticä gi statisticä, Contabilitate, Economie, Economie si
afaceri internafionale, Finanle, lnformaticã economicä, Management, Marketing çi Çtiinle
juridice - Drept http://unnn¡v.doctorat.ase.rol (Anexele ASE-013, ASE-014, D-05- çi D-06).

În ASE nu existã programe de studii neautorizate.

Il.1 .4 Structuri academice çi competen,te decizionale

Senatul ASE este cel mai înalt for de decizie si deliberare la nivelul universitälii. Îçi
desfägoarã activitatea conform legislaliei în vigoare, Caftei universitare gi propriilor
reglementäri interne (Anexa ASE-030).
Rectorul asigurã managementul gi conducerea executivä pe baza criteriilor si indicatorilor de
performantä managerialã asumali gi încheie un Contract de management cu Senatul ASE,
reprezentat de pregedintele Senatului, privind executarea funcliei de management (Anexa
ASE-032).
ASE dispune de un sistem de conducere operativã (Consiliu de Administralie) compus din 21

membri. rector (Rectorul a fost confirmat prin Ordin al Ministrului Educaliei Nalionale gi

Cercetärii Çtiinlifice nr. 3338/04.03.2016 - Anexa ASE-031), prorectori care coordoneazä
diferite domenii de activitate, director CSUD - cu rang de prorector, decani, director general
administrativ gi reprezentantul studenlilor care aplicä deciziile Senatului universitar Anexele
ASE-028 çiASE-029).
ASE are un sistem de conducere universitarã coerent, integrat si transparent, care se
bazeazá pe o administralie eficace si eficientä, adaptatã misiunii gi obiectivelor asumate.
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Structurile academice, competenlele decizionale gi modul de alegere a organismelor de

conducere la nivelul ASE sunt descrise în Cafta ASE (Anexa ASE-015), în Regulamentul
intern (Anexa ASE-016) gi în Regulamentul de organizare çifunclionare (Anexele ASE-017

çi ASE-018). Mecanismul de alegere a reprezentanlilor studenlilor în consilii, senat gi alte

structuri este clar descris în Cartã gi Regulamentul privind reprezentarea çi activitatea

socialã a studenlilor (Anexa ASE-027). Mecanismul de alegere este democratic gi

transparent, nediscriminatoriu si nu limiteazä dreptul studenlilor de a reprezenta gi de a fi
reprezentali.
Academia de Sludii Economice din Bucureçfl, în conformitate cu Organigrama proprie gi cu

Hotãrârca Guvemului nr. 140/2017 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor çi al
specializárilor/programelor de studii universitare çi a structurii institu{iilor de învãlámânt
superior, pentru anul universitar 2017-2018, modificatä gi completatä prin Hotãrârea

Guvemului nr. 615/2017 (Anexa D-02), funclioneazä cu 11 domenii de licen!ä organizate în
12 facultäli (a se vedea tabelul anterior):
În cadrul facultälilor ASE, func{ioneazá 23 de departamente academice, inclusiv

Depaftamentul pentru Pregátirea Personalului Didactic, care funclioneazá în cadrul Facultälii

de Economie Teoreticä giAplicatã.
În cadrulfacultälilor, conducerea operativä este asiguratä de decan, prodecani gi directori de

departamente (Anexa ASE-034).
Distinct, funclioneazä consiliile facultälilor în care studenlii sunt reprezentali conform
prevederilor legale.

Sistemul de conducere gi regulamentul de funclionare internä utilizeazá sisteme

informalionale s,i de comunicare, de tip lntranet si lnternet - vvrffw.ase.ro.

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

managementului modern gi bunele practicidin UE.

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

întâlniri directe la nivel de universitate (gedinlele de Senat, Consiliul de Administralie), 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 telefonicä, internet, intranet, Buletin lnformativ si

altele prin care toate hotärârile gi evenimentele importante se aduc la cunogtinla întregii

comunitäli academice http:i/ca.ase. ro1, http:llsenat.ase. ro/.

Numärul de programe de studii organizate de ASE pe cicluri universitare, în anul universitar
2017-2018, este dupä cum urmeazä (RA, p. 11):

Ciclu universitar Nr. domenii Numärä programe de studii / doctoranzi
Ciclulde licenfä 11 24lalF + 1 la IFR + 10la lD

Ciclul de masterat 11 116

Ciclul de doctorat '10 939

Academia de Sludii Economice din Bucure.¡fl, în conformitate cu Organigrama proprie çi cu

Hotárârea Guvemului nr. 140/2017 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor çi al
specializárilor/programelor de studii universitare çi a structurii instituliilor de învá{ãmânt

superior, pentru anul universitar 2017-2018, modificatã gi completatä prin Hotãrârca
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Nr.
crt.

Facultatea Domeniul de
licen[ä

Specializarea/
Programul de

studii
universitare de
licen!ä (loca!ia
geograficã de
desfägurare çi

limba de
predarel*A

Acreditare
(Ay

Autorizare
de

funclionare
provizorie

(AP)

Forma de
înväþmânt

Numär de
credite de

studii
transferabile

Numãr
maxim de
studenfi

care pot fi
çcolariza!i

1 Facultatea de
Economie
Teoreticã gi
Aplicatã

Economie Economie çi
com unicare
economicä în
afaceri

A IF 180 300

2. Facultatea de
Economie
Agroalimentarã
çi a Mediului

Economie Economie
agroalimentarã
si a mediului

A IF 180 375

Economie
agroalimentarå
si a mediului

AP ID 180 100

3. Facultatea de
Administrarea
Afacerilor, cu
predare în
limbi sträine

Administrarea
afacerilor

Administrarea
afacerilor (în
limba enqlezä)

A IF 180 200

Administrarea
afacerilor (în
limba francezã)

A IF 180 100

Administrarea
afacerilor (în
limba oermanä)

A IF 180 100

4. Facultatea de
Business gi
Turism

Administrarea
afacerilor

Administrarea
afacerilor în
come4, turism,
servicii,
merceologie çi
managementul
calitätii

A IF 180 500

Administrarea
afacerilor în
come(, turism,
servicii,
merceologie çi
managementul
calitälii (în limba
enqlezä)

AP IF 180 100

5. Facultatea de
Management

Management Manaqement A IF 180 600
Management
(în limba
enolezã)

AP IF 180 100

Manaqement A ID 180 100
Management (la
Piatra Neamt)

A ID 180 50

Management (la
Deva)

AP ID 180 75

b- Facultatea de
Marketing

Marketing Marketinq A IF 180 450
Marketing (în
limba enolezä)

AP IF 180 100

Marketinq A ID 180 125
Marketinq AP IFR 180 100

7 Facultatea de
Ciberneticä,
Statisticä gi
lnformaticã
Economicã

Ciberneticä,
statisticä çi
informaticã
economicä

Ciberneticä
economicå

A IF 180 220

lnformaticã
economicã

A IF 180 300

lnformaticã
economicã (în
limba enqlezä)

AP IF 180 100

RAPORT DE EVALUARE INSTITUTIONALA ARACIS

Guvemului nr.615/2017 (Anexa D-02), funclioneazä la momentul efectuärii vizitei de
evaluare externä cu 11 domenii de licentä organizateîn 12 facultäfi, dupä cum urmeazä:
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Nr.
crt. Facultatea

Domeniul de
licen!ã

Specializarea/
Programul de

studii
universitare de
licen!ã (localia
geograficä de
desfägurare gi

limba de
predare)*A

Acreditare
(Ay

Autorizare
de

funclionare
provizorie

(AP)

Forma de
învãþmânt

Numãr de
credite de

studii
transferabile

Numär
maxim de
studenli

care pot fi
gcolariza!i

lnformaticä
economicä

A ID 180 125

Statisticä gi
prevrzrune
economicä

A IF 180 100

L Facultatea de
Finanle,
Asiguräri,
Bänci çi Burse
de Valori

Finante Finante si bänci A IF 180 500
Finan[e çi bänci
(în limba
enqlezä)

AP IF 180 100

Finante si bänci A ID 180 100
Finanle çi bänci
(la Buzäu)

A ID 180 50

ô Facultatea de
Contabilitate gi
lnformaticã de
Gestiune

Contabilitate Contabilitate çi
informaticã de
qestiune

A IF 180 550

Contabilitate çi
informaticä de
qestiune

A ID '180 150

Contabilitate gi
informaticå de
gestiune (în
limba enolezä)

AP IF '180 125

Contabilitate çi
informaticà de
gestiune (la
Deva)

AP ID 180 75

10. Facultatea de
Relalii
Economice
lnternalionale

Economie çi
afaceri
internalionale

Economie çi
afaceri
internationale

A IF 180 460

Economie çi
afaceri
internalionale
(în limba
enqlezä)

A IF 180 125

Limbi moderne
aplicate

Limbi moderne
aplicate
(englezä -
francezä)

AP IF 180 100

1',l Facultatea de
Administralie
çi Management
Public

S,tiin[e
administrative

Administralie
publicä

A IF 180 350

Sociologie Resurse umane AP IF 180 120

12. Bucharest
Business
School (Çcoala
de Afaceri)

Administrarea
afacerilor

MBA Romåno-
Canadian (în
limba
enqlezä)"*)

A IF 120 50

MBA Româno-
Francez INDE
(în limba
enqlezä)**)

A IF 120 50

MBA Romåno-
Francez INDE
(în limba
enolezä)**)

A IFR 120 50

MBA Româno-
German
"Management
antreprenorial"
(în limba

A IF 120 25
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Nr.
crt. Facultatea

Domeniul de
licen!ã

Specializarea/
Programul de

studii
universitare de
licen!ã (localia
geograficä de
desfägurare çi

limba de
predarel*A

Acreditare
(Ay

Autorizare
de

funclionare
provizorie

(AP)

Forma de
învä!ãmânt

Numãr de
credite de

studii
transferabile

Numãr
maxim de
studenli

care pot fi
çcolariza!i

qermanä)**)
Management Dezvoltarea

economicä a
întreorinderii**)

A IF 120 60

Dupã cum se poate observa din tabelul de mai sus, programele de la forma lD/lFR se
organizeazä în Bucuregti çiîn centrele teritoriale (Anexele ASE-001 çiASE-004), dupä caz.
Studiile universitare de licen!ä (ISCED 6) sunt organizate în domeniile fundamentale ale

Çtiinlelor soc¡ale (ramura Çtiinle economice, Stiinle administrative si Sociologie) gi Çtiinlelor
umaniste si Arte (ramura Filologie), pe urmätoarele domenii de licen!ä: Administrarea
afacerilor; Ciberneticã, statisticä çi informaticä economicä; Contabilitate; Economie;
Economie gi Afaceri intemationale; Finan!e; Limbi moderne apl¡cate; Management;
Marketing; Sociologie gi Çtiinle administrative, în cadrul cãrora este organizat unul sau mai

multe programe de studii acreditate/autorizate provizoriu (Anexa D-02).
Pentru anul universäar 2017-2018 pentru programele de licen!ä, au fost scoase la concurs,
în sesiunile iulie gi septembr¡e, 8.085 locuri la forma de învä!ämânt cu frecven!ä, cu
frecven!ä redusä si la distan!ä, în Bucuregti çi în centrele teritoriale (Anexele ASE-001 gi

ASE-004).
De asemenea, la data prezentei vizite de evaluare institulionalä, în ASE funclioneazä
urmätoarele programe de studii universitare de masterat, organizate în cadrul a 11 domenii
de studii un¡versitare de master, în conformitate cu Hotãrârea Guvernului nr. 117/2017 din
16 martie 2017 privind domeniile si programele de studii un¡vers¡tare de master acreditate çi
numãru| max¡m de studenli ce pot fi çcolarizali în anul univers¡tar 2017-2018, modificatã Si

completatã prin Hotãrârca Guvernului nr. 614/2017 (Anexa D-03), astfel:
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Nr.
crt.

Domeniul de
studii

universitare
de master

Denumirea programului de
studii universitare de master

Localia
geograficà

Limba de
predare

Forma de
'nväfämânt

Numãrul de
credite de

studiu
ruansferabilr

Numãrul
maxim de

studenli ce
pot f¡

scolarizati
1 )rept Jreot antreprenorial Bucuresti romana IF 120 75
2 $tiinle

administrative

qdm inistratie publicã europeanã Bucuresti enqlezã IF 120 225
\dm inistralie publicä çi integrare
¡uropeanä

Bucuresti romana IF 120

\dm inistralie çi management
rublic

Bucuresti romana IF 120

Manaeem entul institutiilor publice Bucuresti romana IF 120
Managem entul resurselor umane
in sectorul public

Bucureçti romana IF 120

3 Administrarea
afacerilor

Administrarea afacerilor Bucuresti enolezä IF 120 I 065
\dministrarea afacerilor Bucuresti romana IF 120
Administrarea afacerilor
comerciale

Bucuregti românã IF 120

Admlnistrarea afacerilor în tur¡sm Bucuresti romana IF 120
Antreprenoriat çi administrarea
afacerilor

Bucuresti englezä IF 120

Antreprenoriat çi administrarea
afacerllor

Bucureçti francezá IF 120

Antreprenoriat çi administrarea
afacerilor

Bucuresti germanã IF 120
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Nr.
crt.

Domeniul de
studii

universitare
de master

Denumirea programului de
studii universitare de master

Localia
geograficå

Limba de
predare

Forma de
'nvãþmân

Numãrul de
credite de

studiu
ransferabilt

Numãrul
maxim de

studenli ce
pot f¡

scolarizati
Antreprenoriat çi administrarea
afacerilor, în domeniul enerqiei

Bucuresti englezä IF 120

Business Bucuresti romana IF 120
Cercetare în afaceri Bucuresti enqlezä IF 120
Geopoliticä si afaceri Bucuresti românã IF 120
NÍanagement çi marketing în
lurism

Bucuresti romana IF 120

N¡anaqementul calitätii Bucuresti romana IF 120
N/lanagementul calitälii, expertize
si orotectia consumatorului

Bucureçti romana IF 120

IMBA Romåno-Canad¡an Bucuresti enqlezã IF 120
IVBA Rom âno-Francez I NDE Bucuresti enqlezä IF 120
IVIBA Româno-Francez INDE Bucuresti enqlezä IFR 120
l\lBA Româno-German
'Manaqement antreprenorial"

Bucuregti germanã IF 120

Excelen!ä în business çi
servicii/Excellence in business
and services

Bucureçti englezä IF 120

4 Ciberneticã çi
statisticä

Analiza afacerilor çi controlul
oerform antei întreprinderii

Bucuresti romana IF 120 175

Ciberneticä çi economie
cantitativä

Bucuregti romana IF 120

Statisticä Bucuresti romana IF 120
5 nformaticã

:conomicä
laze de date-suport pentru
afaceri

Bucureçti romana IF 120 400

:-Business Bucuresti romånä IF 120
nformaticå economicã Bucuresti romana IF 120
Vanagementul informatizat al
¡roiectelor

Bucureçti romana IF 120

Securitatea informaticá Bucuresti enolezä IF 120
Sisteme informatice pentru
nanagementul resurselor çi
croceselor economice

Bucuresti romana IF 120

l-ehnologii informatice ale
societãtii cunoasterii

Bucureçti romana IF 120

6 Contabilitate {nalizã financiarã si evaluare Bucuresti romana IF 120 1 030
Audit financiar si consiliere Bucuresti romana IF 120
Business Services Bucuresti romana IF 120
Sercetare în contabilitate si
nformaticä de oestiune

Bucuresti romana IF 120

Ooncepte çi practici de audit la
rivel national si international

Bucuregti romana IF 120

3ontabilitate internationalà Bucuresti romana IF 120
Contabilitate çi audit în institulii
cancare si financiare

Bucureçti romana IF 120

Oontabilitate, audit çi inform aticä
le qestiune

Bucuresti englezä IF 120

Contabilitate, audit çi informaticä
le qestiune

Bucureçti romana IF 120

Contabilitate, control si expertizä Bucuresti romana IF 120
Contabilitatea afacerilor Bucuresti enqlezä IF 120
Contabilitatea çi fìscalitatea
entitätilor economice

Bucureçti romana IF 120

Criminologie economico-
linanciarå

Bucureçti romana IF 120

Economia proprietätilor imobiliare Bucuresti romana IF 120
Nlanagementul informa{iei
:ontabile

Bucureçti romana IF 120

Sistem e informalionale în
:ontabilitate si audit

Bucuregti romana IF 120

Tehnici contabile gi financiare de
qestiune a afacerilor

Bucuresti romånã IF 120
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Nr.
crt.

Domeniul de
studii

universitare
de master

Denumirea programului de
studii universitare de master

Localia
geograficã

Limba de
predare

Forma de
nvä!ãmân

Numãrul de
credite de

studiu
:ransferabilr

Numãrul
maxim de

studenli ce
pot fi

scolarizati
7 Economie Analize si strateqii economice Bucuresti romana IF 120 460

Somunicare în afaceri Bucuresti romana IF 120
-conom ia si administrarea
rfacerilor aoroalimentare

Bucureçti romana IF 120

:conom ia çi conducerea
rroanizatiilor educationale

Bucuresti romana IF 120

=conomie ecoloqicä Bucuresti romana IF 120
-conomre europeana Bucuresti romana IF 120
Vanagementul proiectelor de
lezvoltare ruralä si reqionalä

Bucureçti romana IF 120

I Finante 3ãnci si asiquräri Bucuresti romana IF 120 675
3änci si politici monetare Bucuresti românä IF 120
3ercetäri avansate în finante Bucuresti romana IF 120
Finanle aplicate/ Master of
Applied Finance

Bucuresti englezä IF 120

Finante corporative Bucuresti romana IF 120
Finante si bãnci - DOFIN Bucuresti romana IF 120
Finante si optiuni publice Bucuresti romana IF 120
Fiscalitate Bucuresti romana IF 120
\lanaqement fìnanciar si investitii Bucuresti romana IF 120
Vlanagementul riscului çi
asiquräri

Bucuregti romana IF 120

Vanagementul sistemelor
3ancare

Bucureçti romana IF 120

\lBA în management financiar
ASE- UNic

Bucureçti englezä IF 120

Iehnici actuariale Bucuresti românã IF 120
l\4anagement Oonsultan!ä în management gi

lezvoltarea afacerilor
Bucureçti romana IF 120 765

Dezvoltarea economicä a
intreprinderii

Bucureçti romana IF 120

Vanaqement Bucuresti romana IF 120
Vlanagement çi marketing
nternational

Bucureçti romana IF 120

trlanaqementul afacerilor Bucuresti romana IF 120
Ilanagementul afacerilor Piatra-

Neamt
romana IF 120

\lanagementul afacerilor mici çi
niilocii

Bucureçti românã IF 120

Vlanagementul afacerilor prin
croiecte

Bucureçti romana IF 120

Vanaoementul proiectelor Bucuresti romana IF 120
Vanaoementul resurselor umane Bucuresti romana IF 120
Vanagementul serviciilor de
sånätate

Bucureçti românä IF 120

Vanagem entul çi evaluarea
nvestitiilor

Bucuregti romånã IF 120

\lanagem entul afacerilor/
Business

Bucuresti englezã IF 120

\lanaqement
10 Vlarketing Cercetare fundamentalã de

narketinq
Bucuresti romana IF 120 810

Oercetãri de marketinq Bucuresti romana IF 120
Vanaoementul marketinqului Bucuresti romana IF 120
Vlanaoementul relatiilor cu clientii Bucurest¡ romånã IF 120
Vanagementul relaliilor cu clienlii
.EUCOREM

Bucuregti englezäl
francezál
românã

IF 120

Vlarket¡nq international Bucuresti romana IF 120
Vlarketinq online Bucuresti romana IF 120
\larketing çi comunicare în
afaceri

Bucuresti romana IF 120
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Nr.
crt.

Domeniul de
studii

universitare
de master

Denumirea programului de
studii universitare de master

Localia
geograficä

Limba de
predare

Forma de
nvã!ämân'

Numårul de
credite de

studiu
:ransferabilr

Numãrul
maxim de

studenli ce
pot fi

scolarizati
\4arketinq si dezvoltare durabilä Bucuresti romana IF 120
Vlarketing çi management în
servicii publice

Bucureçti romana IF 120

\Iarketino strateoic Bucuresti romana IF 120
Relatii publice în marketinq Bucuresti românã IF 120
N/lanagem entul relaliilor cu
dienlii/Customer Relationship
N/lanaoement

Bucureçti englezä IF 120

'11 Economie çi
afaceri
nterna!ionale

Afaceri internationale Bucuresti romana IF 120 995
Com petitivitate çi sustenabilitate
in mediul de afaceri qlobal

Bucuresti romana IF 120

Comunicare de afaceri în limba
enqlezã

Bucureçti englezä IF 120

Comunicare de afaceri în limba
lrancezä în context multicultural

Bucureçti 'Írancezá IF 120

Comunicare în limba englezã
pentru predare çi cercetare
economicä

Bucureçti englezä IF 120

Diplomalie în economia
internationalä

Bucureçti romana IF 120

Economie interna{ionalã çi
afaceri europene

Bucuregti romana IF 12Q

Economie çi afaceri
internationale

Bucureçti romana IF 120

Loqisticã internationalä Bucuresti romana IF 120
Managem entul afacerilor
internationale

Bucureçti englezä IF 120

Managementul afacerilor
internationale

Bucureçti romana IF 120

Vlanagementul fondurilor
;tructurale ale Uniunii Europene

Bucuresti romana IF 12Q

Managementul proiectelor
nternationale

Bucureçti englezã IF 120

Vanagementul riscului financiar
nternational

Bucuresti romana IF 120

Managementul riscului în afaceri
nterna{ionale - Tranzaclii
:omerciale

Bucuresti romana IF 120

Vanagementul riscului în afaceri
nternalionale - Tranzaclii
'inanciare

Bucureçti romana IF 120

)olitici de dezvoltare
nternationalä

Bucuresti romana IF 120

Iraductologie çi interpretariat în
lomeniul economic

Bucureçti romana IF 120

În anul universitar 2017-2018, ASE a oferit 74 programe de masterat profesional ç¡ 6
programe de masterat de cercetare (Anexele ASE-002, ASE-003 gi ASE-005), fiecare
program de studii universitare de masterat (¡SCED 7) caracterizându-se pr¡ntr-o misiune

didacticä side cercetare bine definitã (Anexa ASE-008).
ASE organizeazá doctoratul (ISCED 8) în douä ramur¡ de gtiin!ä: $filnfe econom¡ce gi $fttnfe
juridice. Acestea includ zece domenii de doctorat, dupä cum urmeazá: Çtiinle economice -
Administrarea afacerilor, Ciberneticå gi statisticä, Contabilitate, Economie, Economie si

afaceri internalionale, Finanle, lnformaticä economicä, Management, Marketing gi $Ímfe
juridice - Drept http://unryw.doctorat.ase.ro/ (Anexele ASE-013, ASE-O14, D-05 gi D-06).

Conform informaliilor cupr¡nse în Raportul de autoevaluare (RA) gi în anexele la acesta,
ver¡f¡cate la vizitá, în ASE nu existä programe de studii neautorizate çi nici nu s-a depãgit
cifra de gcolar¡zare aprobatå pentru fiecare program de studiu.
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l|.1.6 Analiza numàrului de studenli înmatriculali

Numàrul de studenli înmatriculali pe ani de studii la Academia de Studii Economice din
Bucureçti de la ultima evaluare institulionalä a fost în corelalie cu cifrele de gcolarizare
aprobate de ARACIS gi publicate în hotärârile de guvern anuale, la toate programele de
studii universitare.
Evolulia numärului de studenli înmatriculali pe ani de studii, în corelalie cu cifrele de

çcolarizare aprobate de ARACIS çi publicate în HG de la ultima evaluare institutionalä la:

tr toate programele de studii universitare de licen!ä
n toate domeniile / programe de studii universitare de master
tr toate programele de studiide doctorat.

este prezentatä sintetic în tabelul urmätor, în baza informaliilor prezentate în RA si anexele
acestuia (Anexa ASE-094), a Anexei 3 la Fþa vizitei (FV) gi a celor rezultate în urma
verificårii la vizitã, dupä cum urmeazã:

Numärul de studenfi înmatriculafi la toate programele de studii gi la toate
formele de învätämânt ale ASE, pe an universitar

Ciclulde
studii 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-20',17 2017-2018

Licentä 13428 13725 14700 15470 I 5856
Master 7049 6565 6332 5756 5761
Doctorat 874 956 943 985 972

Total 21351 21246 21975 22211 22589

La forma de învä!ãmânt cu frecven!ä finanlarea se face atât de la buget, cât gi prin taxe de

scolarizare, iar la formele de învä!ãmânt cu frecven!ä redusä si la distan!ä, finanlarea este
asiguratä exclusiv prin taxe de gcolarizare. În centrele teritoriale, ASE organizeazá studii cu

aceleagi domenii de licen!ä si specializäri ca în Bucuresti.
Situalia numårului total de studenli admigi la buget gi taxä la licen!ä, master gi
doctorat în anul univ.2017-2018 este prezentatã în tabelul urmãtor:
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Nr.
crt. Ciclulde studii Forma de

învätämânt
Forma de
finantare

Cifra de
scolarizare

Sesiunea iulie 2017
1 Licenfä - Anexa ASE-001 IF Buqet 2.867

Taxä 3.069
ID Taxä 910

IFR Taxä 90
2 Masterat - Anexa ASE-002 si

Anexa ASE-003
IF Buqet 1.788

Taxä 2.691
3 Doctorat - Anexa ASE-013 IF/IFR Buqet 115

Taxä 156
Total 11.686

Sesiunea septembrie 201 7
1 Licen!à - Anexa ASE-004 IF Buqet 166

Taxä 614
ID.IFR Taxä 369

2 Masterat - Anexa ASE-005 IF Buqet 46
Taxä 1.278

3 Doctorat - Anexa ASE-O'14 IF/IFR Buqet
Taxä 131

Total 2.604
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Evolulia numärulu¡ total de studenfi la buget çi taxã la licenfã, master çi doctorat
(conform datelor prezentate în RA, anexele la RA, anexa 3 la FV gi a datelor publicate de

CNFIS) de la ultima evaluare institulionalä a ASE este urmãtoarea:

Evolulia numãrului de absolvenli de licen!ä, de master çi doctorat de la ultima
evaluare institufionalå a ASE, ce au studiat în regim subvenlionat si cu taxä, pe fiecare

ciclu de studii, la universitäli de stat (data de ref. 1 ian. a fiecärui an, conform datelor
publicate de CNFIS si respectiv, conform Raportului anual al Rectorului Academieide Studii
Economice din Bucureçti privind starea universitãlii în anul 2016 (Anexa ASE-033),) este

urmãtoarea:

Nr.
crt.

Ciclul
de

studii

Forma
de

finantare

Numärul
absolvenlilor
în a.u.2012-

2013

Numãrul
absolvenlilor
în a.u.2013-

2014

Numãrul
absolven!ilor
în a.u. 2014-

2015

Numãrul
absolvenlilor
în a.u. 2015-

2016

Numärul
absolvenlilor
în a.u. 2016-

2017

Licentä Buget 2542 2502 2458 2174 2604
Taxä 101 1 1 130 841 65'l 1460

2 Masterat Buget 1812 I 661 1465 1626 1664

Taxå 1 886 1 678 964 1121 1023

3 Doctorat Buget 127 52 116 27 17

Taxä 129 48 48 10 43

Subtotal
Buget 4481 4215 4039 3827 4285
Taxã 3026 2856 I 853 1782 2526

Total 7507 7071 5892 5609 681 1

ASE are reglementatä procedura de promovare a studentului dintr-un an de studiu în
altul, în funclie de creditele de studiu (ECTS) acumulate prin ,,Regulamentul privind

activitatea didacticã pentru studiile universitare de licen,tã" - capitolul Vl - Promovarea çi
trecerea de la un an de studiu la altul(Anexa ASE-24), regulament care este actualizat çi
îmbu nåtãlit permanent.
Rata de promovab¡litate a studenfilor ASE !a programele de studii de licenfä în
perioada cupr¡nsã între ultima evaluare institulionalã si evaluarea curentä, a fost diferitã pe

ani universitari çi programe de studii, fiind cuprinsä între 42,37Vo (la FB-lD, a.u.2016-2017 I
2017-2018) çi 100%, dupä cum urmeazä:
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Nr.
crt.

Ciclul
de

studii

Forma
de

finanlare

Numärul
de

studen!i
înmatri-
culali în

a.u.2013-
2014

Numãrul
de

studenli
înmatri-
culali în

a.u.2014-
2015

Numãrul
de

studen!i
înmatri-
culali în

a.u. 2015-
20'16

Numãrul
de

studen!i
înmatri-
culali în

a.u. 2016-
2017

Numärul
de

studen!i
înmatri-
culafi în

a.u.20'17-
2018

Cifra de
çcolarizare

în a.u.
2017-2018

1 Licen!ä
Buget 8347 8361 8398 8359 8437 3.033

Taxä 5081 5364 6302 7 111 7419 5.052

2 Masterat
Buget 3538 3537 3527 3545 3581 1.834

Taxä 351 1 3028 2805 2211 2180 3.969

3 Doctorat
Buget 355 340 341 345 343 115

Taxä 519 616 602 640 629 287

Subtotal
Buget 12240 12238 12266 12249 12361 4982

Taxã 9111 9008 9709 9962 10228 9308

Total 21351 21246 21975 22211 22589 '14.290
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Nr.
crt. Facultatea

Programul de
studii / tip

(licen!ä sau
masterat)

Forma
de

învä-
tämânt

lndicatorul
privind rata

de promova-
bilitate

a.u.2014-
2015 I

2015-2016
ofto

a.u. 2015-
2016 I

2016-2017
offo

a.u.2016-
2017 I

2017-2018
To

1 Administrarea
Afacerilor, cu
predare în
limbi sträine

Administrarea
afacerilor (în
limba enolezã)

IF din anul I în
anul ll

93,68 98,26 97,60

Administrarea
afacerilor (în
limba enqlezã)

IF din anul ll în
anul lll

94,23 87,08 94,77

Administrarea
afacerilor (în
limba francezä)

IF din anul I în
anul ll

r 00,00 94,44 95,83

Administrarea
afacerilor (în
limba francezã)

IF din anul ll în
anul lll

87,50 98,00 94,44

Administrarea
afacerilor (în
limba oermanä)

IF din anul I în
anul ll

82,22 100,00 75,00

Administrarea
afacerilor (în
limba qermanã)

IF din anul ll în
anul lll

'100,00 95,95 97,26

2. Administralie
çi Management
Public

Administratie
publicä

IF din anul I în
anul ll

88,68 100,00 76,03

Administra.tie
oublicä

IF din anul ll în
anul lll

96,1 3 91,06 92,61

Resurse umane IF din anul I în
anul ll

89,83 100,00 85,59

Resurse umane IF din anul ll în
anul lll

N/A 91,51 90,99

3. Business gi
Turism

Administrarea
afacerilor în
come(, turism,
servicii,
merceologie çi
managementul
calitätii

IF din anul I în
anul ll

89,85 100,00 76,32

Administrarea
afacerilor în
come(, turism,
servicii,
merceologie çi
managementul
calitäÎii
Administrarea
afacerilor în
comer!, turism,
servicii,
merceologie çi
managementul
calitã$i (în limba
englezå)
Administrarea
afacerilor în
come(, turism,
servicii,
merceologie çi
managementul
calitä$i (în limba
enolezä)

IF

IF

IF

din anul ll în
anul lll

din anul I în
anul ll

din anul ll în
anul lll

93,40

86,79

NiA

96,05

100,00

91,30

95,57

84.00

84n

4. Ciberneticã,
Statisticã gi
lnformaticä
Economicà

Ciberneticä
economicå

IF din anul I în
anul ll

94,44 100,00 95,67

Ciberneticä
economicä

IF din anul ll în
anul lll

83,44 93,58 100,00

lnformaticã
economicä

IF din anul I în
anul ll

97,68 99,66 89,93

lnformaticã IF din anul ll în 97.12 92,20 100,00
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Nr.
crt.

Facultatea

Programul de
studii / tip

(licen!ä sau
masterat)

Forma
de

învä-
tãmânt

lndicatorul
privind rata

de promova-
bilitate

a.u.2O14'
2015 I

2015-2016
of

a.u. 2015-
2016 I

2016-2017
%

a.u.2016-
2017 I

20'17-2018
ol

economtca anul lll
lnformaticã
economicä (în
limba enqlezä)

IF din anul I în
anul ll

82,42 98,98 91,49

lnformaticã
economicä (în
limba enqlezä)

IF din anul ll în
anul lll

N/A 69,33 76,53

Statisticä çi
previziune
economicä

IF din anul I în
anul ll

82,29 100,00 76,09

Statisticä gi
previziune
economicä

IF din anul ll în
anul lll

100,00 88,61 97,83

lnformaticã
economicã

ID din anul I în
anul ll

69,60 100,00 54,55

lnformaticä
economicã

ID din anul ll în
anul lll

63,64 63,22 82,35

5. Contabilitate gi
lnformaticã de
Gestiune

Contabilitate çi
informaticä de
qestiune

IF din anul I în
anul ll

92,26 100,00 86,1 0

Contabilitate çi
informaticä de
qestiune

IF din anul ll în
anul lll

94,59 95,05 96,20

Contabilitate çi
informaticä de
gestiune (în
limba enolezä)

IF din anul I în
anul ll

68,57 100,00 82,76

Contabilitate çi
informaticã de
gestiune (în
limba enqlezä)

IF din anul ll în
anul lll

N/A 83,33 80,65

Contabilitate çi
informaticä de
qestiune

ID din anul I în
anul ll

69,90 100,00 76,84

Contabilitate çi
informaticä de
qestiune

ID din anul ll în
anul lll

77,14 70,83 90,00

6. Economie
Teoreticä çi
Aplicatã

Economie si
com unicare
economicã în
afaceri

IF din anul I în
anul ll

83,57 100,00 77,73

Economie çi
comunicare
economicã în
afaceri

IF din anul ll în
anul lll

91,40 91,21 90,55

7 Economie
Agroalimentarä
gi a Mediului

Economie
agroalimentarã çi
a mediului

IF din anul I în
anul ll

85,96 100,00 85,38

Economie
agroalimentarä çi
a mediului

IF din anul ll în
anul lll

93,56 92,65 89,89

8. Finante,
Asiguräri,
Bãnci çi Burse
de Valori

Finante si bänci IF din anul I în
anul ll

93,07 '100,00 80,17

Finante si bãnci IF din anul ll în
anul lll

93,68 90,23 95,00

Finanle çi bänci
(în limba
enqlezä)

IF din anul I în
anul ll

87,50 100,00 90,00

Finan[e çi bänci
(în limba
enqlezã)

IF din anul ll în
anul lll

N/A 85,71 77,78

Finante si bãnci ID din anul I în
anul ll

75.61 100,00 42,37

Finante si bänci ID din anul ll în 67,44 80,65 93,1 8
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Nr.
crt. Facultatea

Programul de
studii / tip

(licen!ã sau
masterat)

Forma
de

învä-
tämânt

Indicatorul
privind rata

de promova-
bilitate

a.u.2014-
2015 I

2015-2016
%

a.u. 2015-
20't6l

2016-20',17
otto

a.u.2016-
2017 I

2017-2018
o/o

anul lll
Finan{e çi bänci
(la Buzãu)

ID din anul I în
anul ll

90,91 100,00 70,00

Finan{e ç¡ bãnci
lla Buzäu)

ID din anul ll în
anul lll

100,00 93,33 85,29

9 Management Management IF din anul I în
anul ll

86,36 100,00 78,1 8

Management IF din anul ll în
anul lll

90,30 89,47 89,09

Management (în
limba enqlezä)

IF din anul I în
anul ll

69,57 100,00 78,38

Management (în
limba enqlezä)

IF din anul ll în
anul lll

N/A 78,1 3 83,54

Management ID din anul I în
anul ll

78,57 100.00 69,89

Management ID din anul ll în
anul lll

79.03 94,8'l 95,06

Management (la
Piatra Neamt)

ID din anul I în
anul ll

88,64 100,00 86,11

Management (la
Piatra Neamt)

ID din anul ll în
anul lll

97,44 97,44 100,00

l0 Marketing Marketing IF din anul I în
anul ll

84,88 100,00 83,25

Marketing IF din anul ll în
anul lll

93,31 92,50 91,51

Marketing (în
limba enolezä)

IF din anul I în
anul ll

78,79 100,00 83,95

Marketing (în
limba englezä)

IF din anul ll în
anul lll

N/A 88,46 85,71

Marketing IFR din anul I în
anul ll

62,34 100,00 72,97

Marketing IFR din anul ll în
anul lll

75,00 100,00 69,57

Marketing ID din anul I în
anul ll

N/A 100,00 60,53

Marketing ID din anul ll în
anul lll

N/A N/A 95,31

11. Relalii
Economice
lnterna!ionale

Economie gi
afaceri
internationale

IF din anul I în
anul ll

89,'10 100,00 90,17

Economie çi
afaceri
internationale

IF din anul ll în
anul lll

92,64 95,92 97,80

Economie çi
afaceri
internalionale (în
limba enqlezä)

IF din anul I în
anul ll

100,00 100,00 96,67

Economie çi
afaceri
internaljonale (în
limba enqlezä)

IF din anul ll în
anul lll

92,13 94,62 100,00

Economie çi
afaceri
internationale

ID din anul I în
anul ll

N/A NiA N/A

Economie çi
afaceri
internationale

ID din anul ll în
anul lll

100,00 N/A N/A

Limþi moderne
aplicate

IF din anul I în
anul ll

77,63 100.00 100,00

Limbi moderne
aplicate

IF din anul ll în
anul lll

95,83 96,61 95,38



RAPORT DE EVALUARE ¡NSTITUT¡ONALA ARACIS

Rata de promovabilitate a studenfilor ASE la programele de studii universitare de
master în perioada cuprinsä între ultima evaluare institulionalä si evaluarea curentä, a fost
diferitä pe ani universitari çi programe de studii, fiind cuprinsä între 64,79Vo (la masteratul
lnformaticã economicá în a.u. 2014-201512015-2016) çi 100%, dupã cum urmeazá:
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Nr.
crt.

Facultatea

Programul de
studii / tip

(licen!ä sau
masterat)

Forma de
învä-

tãmânt

lndicatoru
I privind
rata de

promovab
ilitate

a.u.2014-
2015 I

2015-2016
otfo

a.u. 2015-
2016 I

2016-2017
ol

a.u. 2016-
2017 I

20'17-2018
ofto

1 Administrare
a Afacerilor,
cu predare în
limbi sträine

Antreprenor¡at
çi
administrarea
afacerilor (în
limba enqlezä)

IF din anul I

în anul ll
94,52 91,04 79.71

Antreprenoriat
çi
administrarea
afacerilor (în
limba francezã)

IF din anul I

în anul ll
98,04 100,00 100,00

Antreprenoriat
çi
administrarea
afacerilor (în
limba oermanã)

IF din anul I

în anul ll
95,65 89,1 9 90.00

Antreprenoriat
çi
administrarea
afacerilor în
domeniul
energiei (în
limba enqlezã)

IF din anul I

în anul ll
78,57 100,00 100,00

Cercetare în
afaceri

IF din anul I

în anul ll
N/A N/A N/A

Administrarea
afacerilor (în
limba enqlezã)

IF din anul I

în anul ll
79,49 92,86 90,00

MBA Româno-
German (în
limba qermanã)

IF din anul I

în anul ll
77,78 N/A 91,67

2. Administralie
si
Management
Public

Administralie
çi management
public

IF din anul I

în anul ll
95,12 85,71 100,00

Administraîie
publicã çi
integrare
europeanã

IF din anul I

în anul ll
N/A 85,71 78,79

3. Business gi
Turism

Business IF din anul I

în anul ll
92,98 84,38 89,47

Management çi
marketing în
turism

IF din anul I

în anul ll
84,62 92,86 100,00

Administrarea
afacerilor
comerciale

IF din anul I

în anul ll
96,00 100,00 90,57

Administrarea
afacerilor în
turism

IF din anul I

în anul ll
93,1 5 91,80 80,00

Managementul
calitå!ii,
expertize gi
proteclia
consumatorulu
i

IF din anul I

în anul ll
97,33 89,1 9 92,73

Geopolitícã çi
afaceri

IF din anul I

în anul ll
91,67 100,00 92,00
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Nr.
c¡1.

Facultatea

Programul de
studii / tip

(licen!ä sau
masterat)

Forma de
învã-

tämânt

lndicatoru
I privind
rata de

promovab
ilitate

a.u.2014-
2015 I

2015-2016
of
TO

a.u. 2015-
2016 I

2016-20'17
ofto

a.u. 2016-
20'17 I

20'17-2018
OTto

4. Bucharest
Business
School

MBA Româno-
Canadian (in
limba enolezä)

IF din anul I

în anul ll
100,00 100,00 100,00

5. Giberneticà,
Statisticã çi
lnformaticå
Economicã

Ciberneticã çi
economie
cantitatívã

IF din anul I

în anul ll
92,68 97,06 100,00

Statisticä IF din anul I

în anul ll
100,00 88,00 88,57

lnformaticä
economícã

IF din anul I

în anul ll
64,79 80,00 82,93

Analiza
afacerilor gi
controlul
performanlei
întreprinderii

IF din anul I

în anul ll
90,91 87,23 89,1 I

Sisteme
informatice
pentru
managementul
resurselor çi
proceselor
economice

IF din anul I

în anul ll
90,32 96,23 84,00

E-Business IF din anul I

în anul ll
89,80 88,00 80,85

Baze de date-
suport pentru
afaceri

IF din anul I

în anul ll
94,67 91,89 91,89

Securitatea
informaticå

IF din anul I

în anul ll
85,71 87,50 96,83

6. Contabilitate
çi lnformaticã
de Gestiune

Audit financiar
si consiliere

IF din anul I

în anul ll
97,33 90,00 91,84

Concepte çi
practici de
audit la nivel
nalional gi
international

IF din anul I

în anul ll
85,48 90,38 88,64

Contabilitate
internationalã

IF d¡n anul I

în anul ll
93,75 85,71 94,29

Contabilitate,
control çi
expertizä

IF din anul I

în anul ll
93,42 95,77 92,31

Analizä
financiarä gi
evaluare

IF din anul I

în anul ll
92,31 100,00 87,88

Contabilitatea
afacerilor

IF din anul I

în anul ll
82,61 100,00 100,00

Contabilitatea
9i fiscalitatea
entitã!ilor
economice

IF din anul I

în anul ll
94,67 88,89 92,19

Contabilitate,
audit gi
informaticä de
qestiune

IF din anul I

în anul ll
97,37 94,59 92,65

Contabilitate,
audit gi
informaticä de
gestiune (în
limba enolezä)

IF din anul I

în anul ll
81,63 95,'16 100,00

Tehnici
contabile gi
financiare de
qestiune a

IF din anul I

în anul ll
NiA 81,25 100,00
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Nr.
crt.

Facultatea

Programul de
studii / tip

(licen!ä sau
masterat)

Forma de
învä-

tãmânt

Indicatoru
I privind
rata de

promovab
ilitate

a.u.2014-
2015 I

2015-2016
%

a.u. 2015-
2016 I

2016-2017
%

a.u. 2016-
2017 I

2017-2018
ol

afacerilor
Business
services

IF din anul I

în anul ll
N/A N/A 96,55

7 Economie
Teoreticã çi
Aplicatã

Economie
europeanä

IF din anul I

în anul ll
94,00 95,92 96,00

Comunicare în
afaceri

IF din anul I

în anul ll
96,05 98,25 98,41

Analize çi
strategii
economice

IF din anul I

în anul ll
84,00 100,00 N/A

I Economie
Agroalimenta
rãgia
Mediului

Economia çi
administrarea
afacerilor
aqroalimentare

IF din anul I

în anul ll
90,1 6 92,45 84,00

Economie
ecoloqicã

IF din anul I

în anul ll
91,49 100,00 91,43

Managementul
proiectelor de
dezvoltare
ruralä gi
reqionalã

IF din anul I

în anul ll
91,80 96,08 100,00

9. Finante,
Asiguräri,
Bänci gi
Burse de
Valori

Cercetäri
avansate în
finante

IF din anul I

în anul ll
N/A 81,82 90,91

Bãnci si
asiquräri

IF din anul I

în anul ll
83,67 91,67 87,50

Finanle çi
bãnci - DOFIN

IF din anul I

în anul ll
86,00 86,96 93,94

Finanle
corporative

IF din anul I

în anul ll
80,00 75,00 91,89

Managementul
sistemelor
bancare

IF din anul I

in anul ll
91,84 96,30 89,74

Tehnici
actuariale

IF din anul I

în anul ll
90,63 95,65 92,86

Management
financiar çi
investitii

IF din anul I

în anul ll
79,22 75,44 90,38

Fiscalitate IF din anul I

în anul ll
89,33 92,45 96,08

10. Management Managementul
afacerilor

IF din anul I

în anul ll
91,67 85,25 92,59

Managementul
afacerilor prin
oroiecte

IF din anul I

în anul ll
94,83 92,45 87,76

Managementul
serviciilor de
sänätate

IF din anul I

în anul ll
93,85 83,05 94,44

Managementul
resurselor
umane

IF din anul I

în anul ll
92,54 88,52 92,06

Consultan!ä în
management çi
dezvoltarea
afacerilor

IF din anul I

în anul ll
90,00 94,12 90,91

Managementul
proiectelor

IF din anul I

în anul ll
98,00 88,37 72,73

Managementul
afacerilor mici
si miilocíi

IF din anul I

în anul ll
100,00 89,58 93,02

Managementul
afacerilor
(Piatra Neamt)

IF din anul I

în anul ll
100,00 N/A 97,44
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Nr.
crt. Facultatea

Programul de
studii / tip

(licen!ä sau
masterat)

Forma de
tnva-

tämânt

lndicatoru
I privind
rata de

promovab
ilitate

a.u.2014-
2015 I

2015-2016
offo

a.u. 2015-
2016 I

2016-20',17
%

a.u. 2016-
2017 I

2017-2018
fo

Management çi
marketing
international

IF din anul I

în anul ll
97,22 85,71 N/A

11 Market¡ng Market¡ng g¡
comunicare în
afaceri

IF din anul I

în anul ll
96,05 96,00 94,55

Relaliipublice
în marketinq

IF din anul I

în anul ll
85,11 97,06 86,21

Marketing
strateqic

IF din anul I

în anul ll
78,57 96,97 84,38

Managementul
marketinqului

IF din anul I

în anul ll
91,89 85,45 85,71

Cercetäri de
marketinq

IF din anul I

în anul ll
90,91 86,1 1 88,89

Marketing
online

IF din anul I

în anul ll
92,86 92,65 91,89

12. Relalii
Economice
lnternalionale

Comunicare de
afaceri în limba
enolezä

IF din anul I

în anul ll
93,55 100,00 '100,00

Comunicare în
limba englezã
pentru predare
gi cercetare
economicã

IF din anul I

în anul ll
88,24 83,33 90,48

Economie
internafionalä
si afaceri
europene

IF din anul I

în anul ll
91,30 93,94 94,64

Economie çi
afaceri
internationale

IF din anul I

în anul ll
75,00 N/A N/A

Managementul
riscului
financiar
international

IF din anul I

în anul ll
82,00 84,31 88,89

Logisticã
internationalä

IF din anul I

în anul ll
100,00 93,88 100,00

Diplomalie în
economia
internationalã

IF din anul I

în anul ll
95,92 90,00 100,00

Managementul
afacerilor
internationale

IF din anul I

în anul ll
100,00 92,31 93,55

În anul universitar 2012-2013, conform Raporlutui anual al Rectorului Academiei de Studii
Economice din Bucureçti pr¡v¡nd starea universitälii în anul 2013
(http:/lca.ase.ro/Media/Defaulldocumçnle/Raport%?0Rectgf%_20ASE%20Prof.univ.dr.%20P
avel%2ONastase%20-%20a1%201|-lea%2Oan%20de%20mandat.pdO, rata de promovare la

nivelul întregii universitäli examenul de finalizare a studiilor un¡vers¡tare a fost dupä cum
urmeazã: 68,91o/o - studii universitare de licen!ã (85,28o/o,la programele organizate la forma
de învã!ämânt lF gi 52,55% la programele organizate la forma de învä!àmânt lD); 86,86% -
studii universitare de masterat.
În anul un¡versltar 2013-2014, conform Raportutui anual at Rectorului Academiei de Studii
Economice din Bucureçti privind starea universitãtii în anul 2014
(http://ca.ase.rolMedia/Default/documentelRaport%20Rector%20ASE%20Prof.univ.dr.%20P
avelo/o2}Nastase%20-o/o20alo/o20ilHeao/o20ano/o20deo/o2}mandato/o21.pdf), rata de
promovare la nivelul întregii universitäli examenul de finalizare a studiilor universitare a fost
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dupä cum urmeazã: 76,420/0 - studii universitare de licen!ä (79,95o/o, la programele

organ¡zate la forma de învä!ämânt lF si 51,48o/o la programele organizate la forma de

învä!ämânt lD); 87,60% - studii universitare de masterat.
În anul universitar 2014-2015, conform Rapoñutui anual al Rectorului Academiei de Studii
Economice din Bucureçti privind starea universitãlii în anul 2015
(http://ca.ase.ro/MedialDefault/documente/Raport%20Rector%20ASE%20Prof.univ.dr.%20P

avel %2 0 Nasta se%2 0-% 20al%20l'V -leao/oZ} ano/a2}de%Z}mandat. pdf) , rata de promovare la

nivelul întregii universitäli examenul de finalizare a studiilor universitare a fost dupä cum

urmeazä: 71,960/o - studii universitare de licen!ä (78,78o/o,la programele organizate la forma
de învå!ãmânt lF gi 60,61o/o la programele organizate la forma de învä!ãmânt lD); 89,37o/o -
studii universitare de masterat.
Conform Raportului anual al RectoruluiAcademieide Studii Economice din Bucureçti privind
starea universitãliiîn anul 2016 (Anexa ASE-033), rata de promovabilitate la examenul de
licen!ä în anul universitar 2015-2016 a fost de 65,97% (67,23o/o la programele organizate la
forma de învä!ämânt lF çi 54,40% la programele organizate la formele de învä!ämânt lD çi
IFR).. La programele de studii universitare de masterat, rata de absolvire a fost de 87,66%,
calculatã ca raport între numärul absolvenlilor care au acumulat numärul de credite necesar
promovärii programului de studii la sfârsitul anului universitar si numärul studenlilor înscriçi în

anul ll de studii, la 1 octombrie 2015.
Pentru programele de studii universitare de licen!ä, rata de promovabilitate la examenul
de licen!ä în anul universitar 2016-2017 a fost de76,440/o (77,95% la programele organizate
la forma de învå!ämânt lF gi 56,88% la programele organizate la formele de învã!ámânt lD çi
IFR). La programele de studii universitare de masterat, rata de absolvire a fost de 88,49%,
calculatã ca raport între numärul absolvenlilor care au acumulat numärul de credite necesar
promovärii programului de studii la sfârgitul anului universitar 2016-2017 çi numäru|

studenlilor înscriçi în anul ll de studii, la 1 octombrie 2016.

În ultimii cinci ani, procentele absolvenfilor admigi la studii universitare de masterat au
depãgit constant 60%. Conform datelor statistice existente la secretariatele facultålilor din

ASE, valorificarea calificärii prin continuarea studiilor universitare în Ciclul ll de masterat a

depägit în fiecare an nivelul de 60% în perioada 2013-2017.
Conform Raportului anual al Rectorului Academieide Studii Economice din Bucureçti privind
starea universitãlii în anul 2016 (Anexa ASE-033), în anul 2016 au promovat la niveful

întregii universitãli examenul de finalizare a studiilor universitare de licen!ã 2.858 absolvenli
(promolie curentä, divergi ani lll suplimentari çi promolii anterioare), din care, 69,720/0 au ales
sã îgi continue studiile în ASE.
În anul universitar 2016-2017, aufinalizat studiile de universitare de licen!ä 3.423 de studenli
(an lll din promolia curentä), dintre care 3.102 au promovat examenul de licen!ä (90,620/0),

iar la masterat, din 2.537 de absolvenli, au promovat examenul de disertalie 2.258 (89%). De

asemenea, în anul universitar 2016-2017 au mai promovat examenul de finalizare a studiilor
universitare de licen!ã 641 de absolvenli aflali în prelungire de studii (în an suplimentar) gi

absolvenli ai promoliilor anterioare. Astfel, în anul 2017 au promovat la nivelul întregii
universitãli examenul de finalizare a studiilor universitare de licen!ã 3.759 absolvenli
(promolie curentä, an lll suplimentar si promolii anterioare), din care, 64,77o/o au ales sä îçi

continue studiile în ASE.
În ceea ce privegte studiile universitare de doctorat, conform Raportutui de Autoevaluare
al /OSUD-ASE pentru perioada 2016-2017 (Anexa HS nr. 71128.06.2017 link
http://senat.ase.ro/Media/DefaulUHotarari%20Senat12017120170628/HS%20nr.o/o2071%z}öi
n%2028.A6.2j17%2Lcu%2?anexa.odf, pp. 5-6), situalia privind numärul de studenli
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doctoranzi înmatriculati conform deciziilor de înmatriculare în anul univ. 2016-2017
este urmàtoarea:

. Anul I 2016 -2017:180, din care 110 buget;

. Anul ll 2015 - 2016: 212, din care 1 10 buget;

. Anul lll2014-2015.206, din care 110 buget;
o Anul lV 2013 - 2014: 199, din care 1 1 0 buget;
. AnulV 2ü2-2013:156, din care 110 buget;
. Anul Vl 201 1 - 2012:203, din care 129 buget.

Situalia studenlilor doctoranzi sträini inmatriculati conform deciziilor de înmatriculare în
anul univ. 2016-2017 este urmãtoarea:

. Anul I 2016 -2Q17:14U8 + I non UE=22;

. Anul I 2015-2016:23 UE +22nan UE =45;

. Anul ll 2014 - 2015:7 UE+ 6 non UE= 13;

. Anul lll2013 *2014:2 UE + 6 non UE= B;

. Anul lV 2012 * 2013: 1 UE + 5 non UE= 6;

. AnulV 2ú1-2012: 2 non UE.
Situafia studenlilor doctoranzi în cotutelå este urmátoarea:

. 2015 - 1 în stagiu;

. 2014 * 1 în stagiu;

. 2013 - 6 în stagiu;

. 2412 - 1 stagiu + 1 suslinutå.
În anul universitar 2016-2017 au fost exmatricula{i pentru neplata taxei de scolarizare sau a
neîndeplinirii obligaliilor legate de activitatea de cercetare un numär de 57 studenli
doctoranzi, din care 37 studenli doctoranzi în anii 1-3 de studii gi 20 în perioadele de
prelungire çi de gralie.

Referitor la numärul de doctori ai ASE confirmali prin Ordin al Ministrului Educaliei în
perioada 2013-2017, tot conform Raportului de Autoevaluare al /OSUÈASE pentru
perioada 2016-2017 (Anexa HS nr 71128.06.2017 link

n%2A28.06.2A17 %20cu%20anexa.pdf, p. 9), situalia este urmätoarea
. Anul univ. 2012-2013: 2S6doctori confirmali;
. Anul univ. 2013-2014: 100 doctori confirmali;
. Anul univ.2A14-2Q15: 164 doctori confirma{i;
. Anul univ. 2015-2016: 38 doctori confirmali;
. Anul univ. 2016-2017:29 doctori confirmali çi alte 39 teze sustinute (numärul de teze

de doctorat suslinute în ASE în anul universitar 2A16-2017 a fost de 68).

În perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie2OlT, în ASE au fost suslinute 72de teze de
doctorat gi au primit confirmarea acordärii titlului de doctor prin Ordin de Ministru un numär
de 60 persoane. Diferenla între tezele suslinute si cele confirmate rezultä din faptul cä tezele
de doctorat suslinute în perioada noiembrie-decembrie 2017 nu au fost încã discutate în
cadrul Consiliului General al CNATDCU.
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SUPERIOR

íl.2.1 Carta Universitarä

ASE a adoptat Cafta Academiei de Studii Economice din Bucureçfi prin Hotärârea Senatului

ASE nr. 60/30.03.2016 gi a fost avizatä de MENCÇ (nr. 5064/07.06.2016). Carta ASE
respectä reglementärile în vigoare la data adoptärii acesteia (Anexa ASE-015). Structurile

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

nivelul ASE, principiile çi normele specifice dupä care îgi desfãçoarã activitatea membrii

comunitãlii universitare în spaliul universitar propriu, precum gi reglementärile privind

activitatea de conducere, didacticä gi de cercetare çtiinlificä 9i de gestionare a resurselor
sunt descrise în Carfa ASE.

ll.2.2 Misiunea institutiei de învãlämânt superior

Academia de Studii Economice din Bucuregti (denumitä în continuare ASE) este o

universitate de stat care funclioneazá pe baza principiului autonomiei çi al rãspunderii
publice si care dispune de libertate universitarä. ASE este o universitate de cercetare

avansatä gi educalie, care funclioneazá în baza Constituliei, a legislaliei din domeniul

învã!ãmântului gi a celorlalte reglementãri legale din România, este non-profit si are
personalitate j u ridicä.

ASE este o persoanä juridicä de interes national çi face parte din Sistemul European al

Învä!ämântului Superior, constituit în anul 2005.
Misiunea declaratå a ASE este didacticã (de educalie) çi de cercetare gtiinlificá (cercetarc
avansatã), clar precizatã în Sfrafegia ASE 2014-2020 (Anexa ASE-116), în concordan!ä cu

Carta universitarã (Anexa ASE-015), cu Legea educaliei nalionale nr.112011, cu modificãrile

si completärile ulterioare si cu celelalte reglementäri nalionale în domeniu. Misiunea de
educalie si cercetare a ASE înscrisä în Carta universitarä, este bine conturatä.

Misiunea, aça cum este ea definitä, räspunde cerinlelor sociale prin: programe de studii de

înaltä calitate pe toate ciclurile çi în toate formele pregätirii universitare gi postuniversitare;
generarea de cunoaçtere avansatä; sprijinirea dezvoltärii gi afirmärii celor mai performanli

studenli si cercetãtori în domeniul gtiinlelor economice çi administrative, precum si în alte

subdomenii ale gtiinlelor sociale çi umaniste. ASE îsi propune sá realizeze activitatea de

cercetare çi învä!ãmânt la standarde de excelen!ä interna{ionale - Strategia de

intemalionalizare, Academia de Studii Economice din Bucuregti 2016 - 2027 (Anexa ASE-

127).

Misiunea ASE conline elemente de oportunitate în concordan!ä cu Cadrul Nalional al

Calificärilor si cerinlele pielei fo(ei de muncã, cu accent deosebit pe învãlarea centratä pe

student, pe competenlele profesionale gi transversale care trebuie dobândite la finele
programelor de studii universitare de licen!ä, masterat gi doctorat.
ASE asigurä formarea viitorilor economiçti çi specialigti ai administraliei publice,

perfeclionarea economicã s,i managerialä a specialigtilor din economie si prestarea de

servicii în domeniul cercetärii gtiinlifice economice.
Misiunea ASE (Anexa ASE-116) este de a forma gi dezvolta competenle în domeniul

çtiinlelor sociale la nivelul exigenlelor unei economii competitive, prin:
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- realizarea unui portofoliu diversificat, inovativ gi flexibil de programe de studii la nivel de

licen!ä, masterat çi doctorat gi a unui mediu stimulativ gi creativ de învälare;
- dezvoltarea cercetärii çtiinlifice avansate în domeniul gtiinlelor sociale çi crearea de idei gi

teorii care sä contribuie la realizarea unei economii competitive çi durabile;
- realizarea unui portofoliu de servicii creative destinate comunitãlii, care sä contribuie la

progresul ei economic, social gi cultural.
- realizarea unui leadership academic care sã contribuie la stimularea çi dezvoltarea

capitalului cognitiv, emolional si spiritual al universitälii.
La baza acestei abordäri stau îmbunätälirea continuä a calitãlii, implicarea çi motivarea
permanentã a capitalului uman si orientarea sistematicä spre studenfi. Este vizatä realizarea
unei culturi organizalionale caracterizatä prin motivare, creativitate, participare gi eficacitate,
care pune în prim plan oblinerea de satisfaclii de cätre stakeholderi, dezvoltarea spiritului de
echipä gi realizarea de performanle manageriale gi economice durabile.
Cele 12 facultäli ale ASE au misiuni didactice çi de cercetare bine precizate, corelate cu

misiunea declaratä a ASE, în concordan!ä cu Cadrul Nalional al Calificärilor.
Studiile universitare de licen!ã (ISCED 6) sunt organizate în domeniile fundamentale ale

Çtiinlelor sociale (ramura Çtiinle economice, Stiinle administrative gi Sociologie) gi Çtiinlelor
umaniste çi Arte (ramura Filologie), pe urmätoarele domenii de licen!ä: Administrarea
afacerilor; Ciberneticä, statisticã gi informaticä economicä; Contabilitate; Economie;
Economie çi Afaceri intemalionale; Finanle; Limbi moderne aplicate; Management;
Marketing; Sociologie gi Çtiinle administrative, în cadrul cårora este organizat unul sau mai

multe programe de studii acreditate/autorizate provizoriu (Anexa D-02).
Pentru anul universilar 2017-2018 pentru programele de licen!ä, au fost scoase la concurs,
în sesiunile iulie gi septembrie, 8.085 locuri la forma de învä!ämânt cu frecven!ä, cu

frecven!ä redusä çi la distan!ä, în Bucuregti çi în centrele teritoriale (Anexele ASE-001 gi

ASE-004).
În anul universitar 2017-2018, ASE a oferit 74 programe de masterat profesional çi 6

programe de masterat de cercetare (Anexele ASE-002, ASE-003 gi ASE-005), fiecare
program de studii universitare de masterat (ISCED 7) caracterizându-se printr-o misiune

didacticä gi de cercetare bine definitä (Anexa ASE-008).
ASE organizeazá doctoratul (ISCED 8) în douã ramuri de çtiin!ä: Çtiinle economice çi $fttnfe
juridice. Acestea includ zece domenii de doctorat, dupã cum urmeazä: Çtiinle economice -
Administrarea afacerilor, Ciberneticå gi statisticä, Contabilitate, Economie, Economie gi

afaceri internalionale, Finanfe, lnformaticã economicã, Management, Marketing çi $tiinfe
juridice - Drept http://wunv.doctorat.ase.ro/ (Anexele ASE-013, ASE-O14, 8-05 çi D-06).

În ASE nu existä programe de studii neautorizate.

1l.2.3 Regulamentele, procedurile gi metodologiile instituliei de
învã{ämânt superior

În ASE existã reglementäri interne, regulamente universitare, metodologii, grafice de
activitãli, taxe gi tarife aprobate pentru anul universitar în curs
http:/Áannnv. ase. ro/?page=metodolog ii_regulamente.
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.rolhotarari si sunt postate pe pagina web a ASE. Întreaga activitate
didacticä, de cercetare, managerialä 9i administrativ-financiarä din cadrulASE se desfäSoarä
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cu respectarea legislaliei nalionale în domeniu çi a legislaliei interne (Anexele ASE-016,
ASE-017 giASE-018).
ASE dispune de asemenea, de Regulamentul intern al Academiei de studii economice din
Bucureçti, aprobat prin gedinla Senatului ASE din 29.03.2017, care stabilegte cadrul general

privind disciplina muncii în ASE, ca o necesitate evidentä pentru derularea în condilii optime
a activitälii interne a ASE (Anexa ASE-O16).

Activitatea profesionalä a studenlilor din ASE se desfäçoarä cu respectarea urmätoarelor
regulamente gi metodologii:

. Regulamentul privind admiterea gi activitatea didacticä în anul pregätitor pentru

învälarea limbii române (Anexa ASË-019);
. Regulamentul privind activitatea didacticä pentru studiile universitare de licentã

(Anexa ASE-020);
. Regulamentul pentru studiile universitare de masterat privind activitatea didacticä

(Anexa ASE-021);
. Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogicä în vederea

certificãrii competenlelor pentru profesia didacticä, desfäçurate de Departamentul
pentru Pregätirea Personalului Didactic (Anexa ASE-022);

. Regulamentul privind activitatea didacticä în cadrul programelor postuniversitare de
formare gi dezvoltarea profesionalã continua (Anexa ASE-023);

. Regulamentul institulional de organizare gi desfägurare a studiilor universitare de
doctorat (Anexa ASE-024);

. Metodologie privind organizarea çi desfägurarea practicii de specialitate în cadrul
programelor de studii universitare de licen!ã (Anexa ASE-025);

. Metodologie privind organizarea gi desfãgurarea practicii de specialitate în cadrul
programelor de studii universitare de masterat (Anexa ASE-026).

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

înscriere, procedurile de promovare de la un an la altul, de transfer interfacultäli çi inter-
universitãli ç.a.

I l. 2.4 C o n d u c e re a i n stituli ei, stru ctu ri m a n ag e ri al e

ASE are un sistem de conducere universitarä coerent, integrat si 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 Administralie)
compus din 21 membri: rector (Rectorul a fost confirmat prin Ordin al Ministrului Educaliei
Nalionale si Cercetärii Çtiinlifice nr.3338/04.03.2016 - Anexa ASE-031), prorectori care
coordoneazä diferite domenii de activitate, director CSUD - cu rang de prorector, decani,
director general administrativ si reprezentantul studenlilor, care aplicã deciziile Senatului
universitar (Anexele,ASE-029 si ASE-029).
Senatul ASE este cel mai înalt for de decizie çi deliberare la nivelul universitälii. Îçi

desfãgoarä activitatea conform legislaliei în vigoare, Cartei universitare gi propriilor

reglementãri interne (Anexa ASE-030).
Structurile academice, competenlele decizionale gi modul de alegere a organismelor de
conducere la nivelul ASE sunt descrise în Carta ASE (Anexa ASE-015), în Regulamentul
intem (Anexa ASE-016) gi în Regulamentul de organizare çi funclionare (Anexele ASE-O17

gi ASE-018). Mecanismul de alegere a reprezentanlilor studenlilor în consilii, senat si alte
structuri este clar descris în Cartã si Regulamentul privind reprezentarea çi activitatea
socialã a studenlilor (Anexa ASE-027). Mecanismul de alegere este democratic gi
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transparent, nediscriminatoriu si nu limiteazà dreptul studenlilor de a reprezenta çi de a fi
reprezentali.
În ASE, alegerile se reatizeazä succesiv, la nivelul departamentelor, al facultälilor gi al

universitãlii, fiind organizate de cãtre conducerile în exerciliu la nivelul respectiv, cu
respectarea calendarului alegerilor, CarteiASE gi în condiliile dispoziliilor legale în vigoare
(Anexa ASE-015).
Valabilitatea mandatului organismelor 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 Ministrului
Educaliei Nationale çi Cercetãrii Stiinlifice nr. 3338/04.03.2016 (Anexa ASE-031). Rectorul
asigurã managementul gi conducerea executivä pe baza criteriilor gi indicatorilor de
performantä managerialä asumali gi încheie un Contract de management cu Senatul ASE
reprezentat de pregedintele Senatului privind executarea funcliei de management (Anexa
ASE-032).
Personalul de conducere al universitälii este format din cadre didactice titularizate în
învä!ãmântul superior, cu norma de bazä la ASE, sunt profesori sau conferenliarititulari gi nu

se aflã în condilii de rezervare a postului (Anexa ASE-028).
În cadrulfacultãtilor, conducerea operativä este asiguratä de decan, prodecani si directori de
depadamente (Anexa ASE-034).
Sistemul de conducere çi regulamentul de functionare internä ulilizeazá sisteme
informalionale çi de comunicare, de tip lntranet çi lnternet - w\^ry.ase.ro.
ASE are un sistem de conducere care respectã prevederile legale în vigoare, principiile
managementului modern 9i bunele practicidin UE.

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

întâlniri directe la nivel de universitate (gedinlele de Senat, Consiliul de Administralie), la
nivel de facultäli (Consiliul Facultãlii, Biroul Consiliului Profesoral), comisii de specialitate,
precum si la nivel de departament. De asemenea, pentru comunicare se folosesc diferite
mijloace cum sunt: afigaje, comunicare telefonicä, internet, intranet, Buletin lnformativ gi

altele prin care toate hotärârile gi evenimentele importante se aduc la cunogtinla întregii
co m u n itäli a cademi ce http : //ca. ase. ro/, http: //senat. ase. rol.
ASE are un plan strategic cu un orizont de cel pulin patru ani çi planuri operalionale anuale.
ASE dispune de obiective strategice clare, cärora le sunt asociate strategii coerente
(Strategia ASE pentru 2014-2020 si Strategia de internalionalizare ASE 2016-2027), cu
precizarea mijloacelor de atingere a acestora - pe termen scurt gi mediu (Anexele ASE-015,
ASE-116 gi ASE-127), precum si programe, cu obiective specifice gi mijloace de atingere a

acestora - pe termen scurt gi mediu (Anexele ASE-015, ASE-116 giASE-127).
ASE dispune de un Prcgram operalional anual (Anexa ASE-117) - ancorat în evolulia çi
contextul învätämântului economic superior nalional çi european
(trttp :¡lwww. ase. rolZO I
2O/Strateqia%20ASE%20201 4^2A2A.pdf\.

Planurile strategice sunt elaborate pe termen lung, fiind analizate în cadrul rapoartelor de
activitate anuale (Raportul anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucureçti
privind starea universitãfii)), fãcute publice pe site www.ase.ro / http://ca.ase.ro/rapoarte-
rector. ASE dispune de mecanisme de control gi îmbunåtälire continuä a performanlelor gi

realizeazá periodic audituri interne. Serviciile administrative sunt conectate la reteaua
internet gi utilizeazä soft-uri specializate.
ASE dispune de o administralie care respectä reglementärile legale în vigoare, reflectatä în

Structura seruiciilor tehnico-administrative (Anexele ASË-017 gi ASE-018), este eficace în
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pr¡vinla organizärii, numärului gi calificärii personalului çi funclioneazä r¡guros prin serviciile

oferite comu n itälii un iversitare.

fl.2.5 Personalul didactic

Statele de funclii ale personalului didactic çi de cercetare se întocmesc anual, iar funcliile
didactice gi numärul posturilor se stabilesc finându-se seama de planurile de învä!ämânt gi

de formaliile de studiu. Normele didactice gi de cercetare se cuantificä în ore convenlionale
gi se stabilesc conform Metodologiei privind întocmirea statelor de funclii çi de personal

didactic din ASE pentru anul universilar 2017-2018 pentru toate activitãlile didactice
(învä!ämânt cu frecven!ä, învä!ãmânt cu frecven!ä redusä, învã!ämânt distan!ã, masterat de

cercetare gi profesional, cursuri postuniversitare) (Anexa ASE-044).
ASE organizeazá semestrial concursuri publice pentru ocuparea posturilor didactice vacante,

existente în statele de funclii ale departamentelor. Concursurile sunt organizate cu
respectarea condifiilor legale privind anunlarea acestora în publicalii cu arie de acoperire

nalionalã gi prin publicarea posturilor scoase la concurs în Monitorul Oficial al României
(Anexele D-11 gi D-17). Condiliile de participare la concurs sunt cele în vigoare, conform

legislaliei, referitoare la îndeplinirea cerinlelor privind activitatea didacticä gi de cercetare

gtiinlificä.
Existä Metodologia de concurs pentru ocuparea postuilor didactice vacante din cadrul ASE.

(Anexa ASE-040).
Conform informaliilor disponibile pe site-ul pe iobs.edu.ro gi_a celor constatate la vizitä, ASE

a scos la concurs începând cu anul universitar 2013-2014, un numär de:

- 58 posturi în anul universitar 2013-2014 (din care 54 ocupate în urma concursurilor

çi respectiv, 4 neocupate în urma concursurilor);
- 71 posturi în anul universitar 2014-2015 (din care 67 ocupate în urma concursurilor
gi respectiv,4 neocupate în urma concursurilor);
- 145 posturi în anul universitar 2015-2016 (din care 133 ocupate în urma

concursurilor gi respectiv, 12 neocupate în urma concursurilor);
- 101 posturiîn anul universitar 2016-2017 (din care 89 ocupate în urma concursurilor

çi respectiv, l1 neocupate în urma concursurilor);
- 20 posturi în anul universitar 2017-2018 (din care 13 ocupate în urma concursurilor
gi respectiv, 7 neocupate în urma concursurilor).

La vizitä, au fost verificate prin sondaj dosarele de concurs ale urmãtoarelor cadre didactice
gi s-au constatat cä au fost respectate çi îndeplinite condiliile legale:

1. Asistent poz. 88 / Depart. Limbi moderne gi comunicare în afaceri
- Candidat Rusu Olivia Cristina
- Discipline: lb. Francezä çi comunicare de specialitate; lb. Englezä çi comunicare

de specialitate
- Doctorat în Filologie
- Cursuri psihopedagogie efectuate în timpulfacultãlii

2. Asistent poz. 104 / Depart. Management
- Candidat Çtefan Simona Cätälina
- Discipline: Fundamentele managementului organizaliei; Metodologii

manageriale; Proiecte economice
- Doctorat în Management
- Certificatcursuri psihopedagogie

3. Asistent poz.43 / Depart. Economie agroalimentarä gi a mediului
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- Candidat Zaharia Alina
- Discipline: Economia organizaliilor agroalimentare; Modelarea proceselor

economice agroalimentare si de mediu
- Doctorat în Economie
- Certificat cursuri psihopedagogie

4. Lector poz. 105 / Depart. Economie agroalimentarä gi a mediului
- Candidat Zamfiroiu Alin
- Discipline: Economia organizaliilor agroalimentare; Modelarea proceselor

economice agroalimentare çi de mediu
- Doctorat în Economie

5. Lector poz. 80 / Depart. Management
- Candidat Marinescu Corina
- Discipline: Managementul investiliilor; Modelare economicä; Metode cantitative

în management
- Doctorat în management.

Personalul didactic îndeplinegte cerinlele legale pentru ocuparea posturilor didactice
si corespunde din punct de vedere al calificärii profesionale çi condiliilor legale cerute pentru

ocuparea posturilor din Statele de funclii ale departamentelor.
Încadrarea personalului didactic pe funcliile didactice gi de cercetare se desfägoarà în

conformitate cu Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice çi de cercetare
vacante din cadrulASE (Anexa ASE-040). Periodic, întregul corp profesoral al ASE este
supus evaluärii cunoçtin!elor de specialitate, a capacitãlii didactice de transmitere a

cunostinlelor cätre studenli, a potenlialului de cercetare çtiinlificä çi al deontologiei
profesionale, în conformitate cu Metodologia pentru evaluarea periodicá a calitãlii
personalului didactic çi de cercetare din cadrul ASE (Anexele ASE-042 si ASE-043) gi

Procedura operalionalá PO 83 - Evaluarea perìodicã a calitãlii personalului didactic (Anexa

ASE-041).
La vizitä, au fost verificate prin sondaj dosarele urmätoarelor persoane angajate ca personal

didactic asociat în anul univ. 2017-2018, astfel:
1. Lazár Teofil (HS 130127.09.2017)

- Pensionar militar
- Facultatea Contabilitate gi lnformaticã de Gestiune/ Depart. de Drept (cerere

avizalá pozitiv)
- Diplomä doctor

2. Pîrvu Liviu Narcis (HS 130/27.09.2017)
- Consilier Ministerul Dezvoltärii Regionale, Administraliei Publice si Fonduri

Europene
- Facultatea Contabilitate gi lnformaticã de Gestiune/ Depart. de Drept (cerere

avizalá pozitiv)
- Adeverin!ä de la locul de muncä privind acceptul suslinerii orelor în regim PO
- Diplomä doctor

3. Banta Viorel Costin
- Angajat OMV Petrom (HS 130127.09.2017)
- Facultatea Contabilitate gi lnformaticá de Gestiune/ Depad. lnformaticä de

Gestiune (cerere avizatá pozitiv)
- Adeverin!ã de la locul de muncä privind acceptul suslinerii orelor în regim PO
- Diplomä doctor

4. Patriciu Victor Valeriu (HS 130/27 .09.2017)
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Prof.univ.dr.ing. la Academia Tehnicä Militarã din Bucureçti

Facultatea de Finanle/Depart. informaticä gi Ciberneticã
Adeverin!ä de la locul de muncä privind acceptul suslinerii orelor în regim PO

Diplomã doctor

ln anul universitar 2017-2018, în ASE sunt angajate 1.464 persoane (01 octombrie2017),
dintre care 766 personal didactic titular cu funclia de bazä în ASE (plus 294 personal
didactic asociat peste cele 1.464 persoane angajate cu norma de bazá în ASE), 448
personal didactic auxiliar gi 250 personal administrativ (Anexa ASE-037).
În anul universitar 2017-2018,înbaza aprobärii SenatuluiASE çiîn conformitate cu legislalia
în vigoare, au fost cooptafi, în calitate de cadre didactice asociate, 294 specialigti care îçi

desfãgoarä activitatea în regim de ,,platä cu ora" (Anexa ASE-048).
Personalul didactic asociat este selectat, în vederea ocupãrii posturilor didactice vacante, în

conformitate cu Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din

cadrulASE (Anexa ASE-040). Întregul personal asociat îndeplineçte cerinlele legale (Anexa

ASE-052). Selectarea cadrelor didactice, pentru plata cu ora, din afara ASE se face la nivelul

departamentelor, iar confirmarea acestora se face de cätre Consiliul Facultätii gi Senatul
ASE.
Toate cadrele didactice asociate au acordul instituliei unde au funclia de bazá precum gi al

ASE, çi prezintä declaralii scrise din care rezultä numärul de ore prestate prin asociere
(verificat la vizitä).

Conform informaliilor cuprinse în raportul de autoevaluare gi în anexele la acesta, situafia
personalului didactic titularizat în institulie, cu funclia de bazã, în perioada evaluatã
(2013-2018) este urmätoarea:
1. În anul universitar 2013-2014, existau 1546 posturi ce erau acoperite cu 788 cadre

didactice titulare si 293 asociate;
2. În anul universitar 2014-2015, existau 1549 posturi ce erau acoperite cu 780 cadre

didactice titulare si 206 asociate;
3. În anul universitar 2015-2016, existau 1750 posturi ce erau acoperite cu 747 cadre

didactice titulare gi 326 asociate;
4. în anul universitar 2016-2017, existau 1813 posturi ce erau acoperite cu 781 cadre

didactice titulare çi 287 asociate;
5. În anul universitar 2017-2018, existä 1489 posturi ce erau acoperite cu 766 cadre

didactice titulare gi 294 asociate.
La vizitä, au fost verificate prin sondaj dosarele urmätoarelor cadre didactice ajunse la vârsta
de pensionare gi menlinute ca personal didactic titular în anul univ.2017-2018 (cu menliunea
cä în anul 2017, Senatul ASE a hotärât continuarea activitälii dupä împlinirea vârstei de
pensionare numai pentru conducätorii de doctorat), astfel:

1. Pof.dr. Pop Nicolae Tiberiu Alexandru (2013)
- Fac. Marketing / Dep. Marketing
- Cerere prelungire
- HS 109126.07.20"17

2. Prof.dr. Nästase Pavel (2016)
- Fac. Facultatea Contabilitate çi lnformaticä de Gestiune/ Depart. lnformaticã de

Gestiune
- Cerere prelungire

- HS 109126.07.2017.
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Personalul didactic titularizat în cadrul ASE acoperä, în anul universitar 2017-2018, maxim
trei norme didactice, la facultãlile sau la programele de studii din cadrul ASE sau la alte
institulii de învä!ämânt în care îçi desfäsoarä activitatea în calitate de cadru didactic asociat
(Anexa ASE-046, Anexa 1 la FV si Anexa 6 la FV).
Cadrele didactice pensionate la limitä de vårstä gi care desfäsoarã activitãli didactice în
calitate de cadru didactic asociat acoperä cel mult o normä didacticä în ASE (Anexa ASE-
048 çi verificat la vizitä).

Organigrama privind structura de educatie si cercetare la nivelul ASE este conceputä astfel
încât raportul dintre numärul de posturi didactice si numärul de studenli sä se situeze la un

nivel optim, pentru toate programele de studii. Fiecare cadru didactic are norma de bazä într-
o singurä universitate.
Raportul dintre numärul de cadre didactice gi numãrul de studenli înmatriculali la
nivelul ASE (conform situaliei la nivelul întregii institulii) este prezentat în urmätorul
tabel:

An
universitar

Studenli
înmatriculati

Posturi
legal

constituíte

Numãr
cadre

didactice
titulare

Numär
cadre

didactice
asociate

Raportul
dintre

cadrele
didactice
titulare çi
numãrul
total de
studenti

Raportul
dintre

cadrele
didactice

çi numãrul
total de
studenli

Raportul
dintre

posturile
didactice

gi
numåru1
total de
studenti

2017-2018 22589 1489 766 294
1la

29,49
1\a21,31

1la
15,17

Conform Fiselor vizitelor programelor de studii evaluate, raportul studenfi/cadre didactice
pe domen¡i si programe de studii în anul univ. 2017-2018 aferent programelor de studii
evaluate (linând cont g¡ de studenlii masteranzi înmatriculali la programele de masterat
arondate programelor de studii de licen!ä evaluate) este prezentat în urmätorul tabel:

Programul
evaluat /

Domeniul de
licen!à

Studenli
înmatriculali
- licen!ã çi

master
(conform

Anexei 3 la
FV

institu!ionalä)

Posturi
legal

constituite

Numär
cadre

didactice
titulare

Numär
cadre

didactice
asociate

Raportul
dintre

cadrele
didactice
titulare

çi
numãru1
total de
studenli

Raportul
dintre

cadrele
didactice

çi
numãrul
total de
studenli

Raportul
dintre

posturile
didactice

9i
numäru|
total de
studenli

1. Administrarea
afacerilor (în
limba englezä) /
Administrarea
afacerilor

703 34,61 59 8 1la
11,92

1la
10,49

1la
20,31

2. Administrarea
afacerilor în
come(, turism,
servicii,
merceologie çi
managementul
calitä$i /
Administrarea
afacerilor

1548 70,1 8 89 20
1la

17,39
1la

14,20
1la

22,06
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Programul
evaluat /

Domeniul de
licen!ä

Studenli
înmatriculali
- licen!ä çi

master
(conform

Anexei 3 la
FV

institulionalå)

Posturi
legal

constituite

Numãr
cadre

didactice
titulare

Numãr
cadre

didactice
asociate

Raportul
dintre

cadrele
didactice
titulare

çi
numärul
total de
studenli

Raportul
dintre

cadrele
didactice

gi
numärul
total de
studenli

Raportul
dintre

posturile
didactice

çi
numãru1
total de
studenli

3. Administralie
publicä / Çtiinle
administrative

987 39 51 0
lla

19,35
lla

19,35
1la

25,31

4. Ciberneticä
economicä /
Ciberneticä,
statisticä çi
informaticã

economicä

857 39,45 86 32 1 la 9,97 11a7,26
1la

21,72

5. Contabilitate

çi informaticä de
gestiune /
Contabilitate

2234 80,80 147 18
lla

15,20
1la

13,54
1la

27.65

6. Economie
agroalimentarä

çi a mediului /
Economie

'1083 44,32 50 14
lla

21,66
1la

16,92
1la

24,44

7. Economie çi
comunicare
economicä în
a'faceri I
Economie

952 42 66 10
1la

14,42
1la

12,53
1la

22,67

8. Finanle gi

bänci / Finan{e
2095 71,29 121 20

1la
17.31

1la
14,86

1la
29,39

9. Economie çi
afaceri
interna$onale i
Economie gi

afaceri
interna$onale

1607 74,85 156 15
1la

10,30
1 la 9,40

1la
21,47

Cadrele didactice titulare din ASE acoperã peste 70% din totalul postur¡lor din statele

de funcliuni ale departamentelor pentru programele de licen!ä.

Conform informaliilor cuprinse în raportul de autoevaluare gi în anexele la acesta, s¡tuat¡a
postur¡lor ocupate cu personal didactic titularizat în institulie, cu funcfia de bazå în
ASE, în perioada evaluatã (2013-2018), este urmätoarea:
1. În anul universitar 2013-2014, existau 1546 posturi ce erau acoperite cu 788 cadre

didactice titulare çl 293 asociate, 95,76Vo din totalul posturilor din statul de funclii,
const¡tuite conform normativelor legale, fiind acoperite cu cadre didactice cu norma de

bazä sau cu post rezervat, titularizate învä!ämântul superior conform normelor legale;

2. în anul universitar 2014-2015, existau 1549 postur¡ ce erau acoperite cu 780 cadre
didactice titulare gi 206 asociate, 97,12o/o din totalul posturllor din statul de funclii,

constituite conform normat¡velor legale, fiind acoperite cu cadre didactice cu norma de
bazä sau cu post rezervat, titularizate învä!ämântul superior conform normelor legale;

3. În anul universitar 2015-2016, existau 1750 posturi ce erau acoper¡te cu 747 cadre
didactice titulare çi 326 asociate, 98,640/0 din totalul posturilor din statul de funcfii,
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const¡tu¡te conform normativelor legale, fiind acoperite cu cadre didactice cu norma de
bazä sau cu post rezerval, titularizate învã!ämântul superior conform normelor legale;

4. în anul universitar 2016-2017, existau 1813 posturi ce erau acoperite cu 781 cadre
didactice titulare gi 287 asociate, 98,88% din totalul posturilor din statul de funcfii,
constituite conform normativelor legale, fiind acoperite cu cadre didactice cu norma de
bazä sau cu post rezervat, titularizate învätãmântul superior conform normelor legale;

5. În anul universitar 2017-2018, existä 1489 posturi ce erau acoperite cu 766 cadre
didactice titulare gi 294 asociate, 98,96% din totalul posturilor din statul de funclii,
constituite conform normativelor legale, fiind acoperite cu cadre didactice cu norma de
bazä sau cu post rezervat, titularizate învä!àmântul superior conform normelor legale.

Pentru programele de licen!ä ale ASE, 48,39o/o dintre acestea sunt reprezentate de
conferenliari si profesori - 260 conferenliari si respectiv, 253 profesori în anul univ. 2017-
2018 din totalul de 1060 cadre didactice titulare gi asociate (figele vizitei întocmite pentru
programele evaluate, Anexa 1 la FV giAnexa 6 la FV).

În ASE, toli titularii de discipline au titlul çtiinlific de doctor (Anexa ASE-050),
înregistrându-se un total de 789 personal didactic gi de cercetare (din care, 766 cadre
didactice - Anexa 1 çi Anexa 5 la FV) cu acest titlu. Dintre aceçtia, 260 sunt conferenliari gi

respectiv, 253 profesori în anul univ. 2017-2018, din totalul de 1060 cadre didactice titulare gi

asociate, iar 173 sunt conducätori de doctorat, reprezentând 16,32o/o din totalul
personalului didactic gi de cercetare cu titlul gtiinlific de doctor (Anexa ASË-051). Celelalte
cadre didactice au pregãtirea inilialä gi competenle în domeniul disciplinelor predate
(Anexele ASE-050 gi ASE-O52).

La vizitä, prin verificarea prin sondaj a dosarelor sus-menlionate, s-a constatat cä asistenfii
au pregãtirea pedagogicä atestatä gi au titlul çtiinlific de doctor (Anexa ASE-050 gi

verificat prin sondaj, la vizitã).

Tofi titularii de discipline din cadrul ASE au elaborat cursuri çi alte lucräri de
specialitate necesare desfägurärii în condilii optime a procesului didactic si de cercetare,
care acoperä integral problematica prevãzutä în fiçele disciplinelor (Anexa ASE-053).
Conducerea ASE asigurã editarea lucrärilor sus-menlionate, iar lucrärile apärute în alte
edituri sunt achizilionate si puse la dispozilia studenlilor într-un numär corespunzätor în
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 dispozilie 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 licen!ä, de masterat gi doctorat, toate
activitälile prevãzute la disciplinele din planul de învä!ämânt (Anexa ASE-050, Anexa 1 gi

Anexa 5 la FV).
În anut 2013, s-au derulat 191 de mobilitäli internalionale ale cadrelor didactice ale
ASE. Majoritatea deplasárilor, aproximativ 66,5%, au avut drept obiectiv participarea la
manifestäri stiinlifice internalionale (mese rotunde, simpozioane, conferinle, seminarii etc.),
17,8o/o pentru activitäli derulate în cadrul proiectelor de cercetare (întâlniri ale echipei de
proiect, stagii de documentare/cercetare), 6,8% participarea la activitäli de coordonare a

studenlilor în cadrul proiectelor POSDRU, 6,3% participarea la misiuni de predare de scurtä
duratä, 2,6Vo penlru alte activitäli.
Sursele de finanlare utilizate au fost:

- Proiecte POSDRU: 13 mobilitäli (6,8%);
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Bugetele centrelor de cercetare gi ale proiectelor de cercetare nationale si

internalionale (FP7, COST, lDEl, PNll etc.): 98 mobilitäli (51,3%);

- Fonduri destinate managementului academic din bugetul central gi al facultälilor: 20

de mobilitäli (10,5%);

- Fonduri Erasmus (mobilitäli de predare pentru cadre didactice): 11 mobilitãli (5,8%);

- Finan!äri asigurate de parteneri externi (Agenfia Universitarä a Francofoniei, Serviciul

German de SchimburiAcademice) sau organizatorii manifestärii çtiinlifice: 12 mobilitäli
(6,28%);

- Alte surse: 37 mobilitäli (19,4%).

Repartilia pe !äri a acestor mobilitäli relevä un interes special pentru spaliul european,
statele membre gi cele asociate UE reprezentând 87,5% din totalul mobilitãlilor. Destinaliile
principale au fost: Franla - 30 mobilitáIi (15,7%), Austria - 27 mobilitëtli (14,1%), ltalia - 15

mobilitäli (7,9o/o), Marea Britanie - 15 mobil¡täli (7,9%), Spania - 14 mobilitäli (7,3%),

Federalia Rusä - 11 mobilitäli (5,7o/o). Alte !äri de destinafie, în ordinea descrescätoare a
frecvenlei mobilitãlilor, sunt: Federalia Elvelianã, Turcia, SUA, Belgia, Serbia, Bulgaria,
Polonia, China, Germania, Grecia, Croalia, Finlanda, Olanda, Letonia, Ucraina, Ungaria,

Cipru, Cehia, Lituania, Estonia, Australia, Azerbaidjan, Brazilia, Costa Rica, Canada, lrlanda,
lslanda, Luxemburg, Portugalia, Malaezia, Singapore, Thailanda.
Repartifia mobilitälilor în anul 2013 în funclie de gradele didactice ale beneficiarilor este

urmätoarea:

- Asistenli universitari: l2 mobilitäli (6,3%);

- Lectori universitari: 40 mobilitäli (2O,9%):

- Conferenliari universilari: 42 mobilitali (22%);

- Profesori universitari: 97 mobilitãli (50,8%).

Volumul gi durata mobilitälilor cadrelor didactice se înscriu în mediile gi tendinlele nalionale.
În anul 2014, s-au derulat 260 de mobilitäli internafionale ale cadrelor didactice ale

ASE. Majoritatea deplasãrilor, aproximativ 71,5o/o, au avut drept obiectiv participarea la

manifestäri stiintifice internalionale (mese rotunde, simpozioane, conferinle, seminarii etc.),

16,4% pentru activitäli derulate în cadrul proiectelor de cercetare (întâlniri ale echipei de

proiect, stagii de documentare/cercetare), 4,3o/o participarea la misiuni de predare de scurtä
duratã, 1,2o/o participarea la activitäli de coordonare a studenlilor în cadrul proiectelor

POSDRU, 6,6% pentru alte activitäli (participare la târguri internalionale, simpozioane,
acred itare internalionalä).
Sursele de finanlare utilizate au fost:

- Proiecte POSDRU gi PODCA: 136 mobilitäli (52,3%);

Bugetele centrelor de cercetare gi ale proiectelor de cercetare nationale gi

internalionale (FP7, PCE, lDEl, PNll etc.): 61 mobilitãli (23,5%);

- Fonduri destinate managementului academic din bugetul central gi al facultälilor: 20

de mobilitäli (7,7%);

- Fonduri Erasmus gi Tempus: 19 mobilitäli (7 ,3%);
Finan!äri asigurate de parteneri externi (Agenlia Universitarä a Francofoniei,

Ministerul Educaliei Nalionale, Ministerul Agriculturii, Comisia Fulbright, Camera
Auditorilor) sau organizatorii manifestärii gtiinlifice: 20 mobilitäli (7,7%);

- Alte surse (finanlare personalä, sponsorizári):4 mobilitàli (1,5%).

Repartilia pe !ãri a acestor mobilitãli relevä un interes special pentru spaliul european,
statele membre si cele asociate UE reprezentând 88,8% din totalul mobilitälilor. Destinatiile
principale au fost: ltalia - 50 mobilitäli (19,2Vo), Franla - 41 mobilitäl¡ (15,7o/o), Spania - 25

mobilitäli (9,6%), Cehia - 19 mobilitäli (7,3%), Portugalia - 14 mobilitãti (5,4%), Slovacia -
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14 mobilitäli (5,4o/o), Bulgaria - 10 mobilitäti (3,8%). Alte !äri de destinalie, în ordinea
descrescätoare a frecven{ei mobilitälilor, sunt: Statele Unite ale Americii, Finlanda, Federalia
Elvelianä, Austria, Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Turcia, Grecia, Croalia, Cipru,
Australia, Canada, Singapore, Liban, Malta, Letonia, Malaezia, Egipt, Republica Moldova,
Suedia.
Repartilia mobilitälilor în anul 2014 în funclie de gradele didactice ale beneficiarilor este
urmätoarea:

- Asistenli universitari: 26 mobilitäli (f 0%);

- Lectori universitari: 61 mobilitáli (23,5%):

- Conferentiari universitari: 54 mobilitä! (20,8%);

- Profesori universitari: 119 mobilitäIi (45,7%).

Volumul çi durata mobilitälilor cadrelor didactice se înscriu în mediile gitendinlele nationale.
În anul 2015, s-au derulat3SS de mobilitäfi internalionate ale cadrelordidactice aleASE
(în crestere cu 36% fa!ä de anul universitar precedent). Principala sursã a acestei creçteri a
fost implementarea de noi proiecte începând cu anul 2014-2015. Majoritatea deplasärilor,
aproximativ 65,|Vo, au avut drept obiectiv participarea la manifestäri çtiinlifice internalionale
(mese rotunde, simpozioane, conferinle, colocvii, seminarii etc.), 19,7o/o pentru activitäli
derulate în cadrul proiectelor de cercetare (întâlniri ale echipei de proiect, stagii de
documentare/cercetare), 6,7o/o pentru activitäli de reprezentare (participare la evenimente,
târguri internalionale, simpozioane, acreditare internalionalä), 6,2o/o participarea la activitäli
de coordonare a studenlilor în cadrul proiectelor POSDRU, 2,3o/o parliciparea la misiuni de
predare de scurtä duratã.
Sursele de finanlare utilizate au fost:

- proiecte POSDRU: 158 mobilitãti (44,5%);

- bugetele centrelor de cercetare gi ale proiectelor de cercetare na{ionale çi
internalionale (FP7, PCE, PNlletc.): 96 mobilitäli (27%);

- fonduri destinate managementului academic din bugetul central gi al facultälilor: 42

mobilitãli (11.8%);
- finan!äri asigurate de parteneri externi (Agenlia Universitarä a Francofoniei, Ministerul
Educaliei gi Cercetärii Çtiinlifice, Comisia Fulbright, CEEPUS) sau organizatorii
manifestãrii gtiinlifice: 31 mobilitäli (8,7%);

- fonduri Erasmus+: 22 mobilitäli (6,2%);

- alte surse (finanlare personalä, sponsorizäri): 6 mobilitäIi (1,7%).
Repartilia pe !äri a acestor mobilitäli relevã un interes special pentru spaliul european,
statele membre si cele asociate UE reprezentând 87% din totalul mobilitälilor (condilionate gi

de sursele de finanlare utilizate). Destinaliile principale au fost: ltalia - 56 mobilitali (15,7o/o),

Franla - 38 mobilitäli (10,7o/o), Spania - 29 mobilitãtli (8,2%), Olanda - 23 mobilitãli (6,5%),

Bulgaria - 19 mobilitãl¡ (5,3%), Cehia - 19 mobilitäli (5,3%), Portugalia - 12 mobilitäIi (3,4%).
Alte !äri de destinalie, în ordinea descrescätoare a frecvenfei mobilitälilor, sunt: Slovacia,
Statele Unite ale Americii, Finlanda, Ungaria, Austria, Germania, Polonia, Malta, Belgia,
Turcia, Grecia, Croalia, Cipru, Republica Moldova, Danemarca, Letonia, Lituania, Australia,
Suedia, Serbia.
Repartilia mobilitälilor în anul 2015 în func{ie de gradele didactice ale beneficiarilor a fost
urmätoarea:

- asistenli universitari: 24 mobilitäli (6,8%);

- lectori universitari: 117 mobilitäli (32,9%);
- conferenliari universitari: 68 mobilitäli (19,2%);
- profesori universitari: 146 mobilitãIi (41,1%).

Volumul gi durata mobilitälilor cadrelor didactice se înscriu în mediile sitendinlele nationale.
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În anul 2016 (perioada martie-decembrie 2016), s-au derulat 204 de mob¡l¡täl¡
internalionale ale cadrelor didactice ale ASE. Majoritatea deplasãrilor, aproximativ 49o/o,

au avut drept obiectiv întâlniri de lucru în cadrul proiectelor çi consorliilor, dezvoltarea de
parteneriate gi efectuarea de stagii de cercetare/documentare (100 de mobilitäli), 41,2% (84

de mobilitãli) au vizat participarea la conferinle gtiinlifice internalionale, 9,870 (20 de

mobilitäli) au reprezentat misiuni de predare la universitäli partenere.

Sursele de finanlare utilizate au fost urmätoarele:
. bugetele centrelor de cercetare gi ale proiectelor de cercetare nationale si

internalionale (Erasmus+ KA2, H2020, PNll etc.): 87 mobilitäli (42,6%);
. fonduri destinate managementului academic din bugetul central gi al facultälilor: 42
de mobilitáli (20,60/o);
. finan!äri asigurate de parteneri externi (burse guvernamentale) sau organizatorii
ma n ifestäri lo r gtii nlif ice : 36 mo bil itäli (17,6%);
. fonduri Erasmus siTempus: 21 mobilitäli (10,3%);
. regia de cercetare: '12 mobilitäli (5,9%);
. alte surse (finantare personalä, sponsorizäri): 6 mobilitäIi (2,9%).

În vederea suslinerii procesului de internalionalizare a cercetärii, începând cu luna
octombrie 2O'16, a fost instituit un fond din regia de cercetare pentru suslinerea
participärii cadrelor didactice ASE la conferin(e stiinfifice în strãinätate. Suma medie

alocatä / participare a fost 1000 euro.
Repartilia pe !äri a acestor mobilitãli relevã un interes special pentru spaliul european,
statele membre si cele asociate UE reprezentând 86,3% din totalul mobilitälilor. Destinalia

cea maifrecventã a fost Franla - 34 mobilitáIi (16,7%), urmatä de ltalia, Germania gi Spania.

Repartilia mobilitälilor aferente anului 2016 în funclie de gradele didactice ale beneficiarilor a

fost urmätoarea:
. asistenli universitari: 7 mobilitäli (3,4%);
. lectori universitari: 28 mobilitäli (13,7%):
. conferenliari universitari: 53 mobilitäli (25,9%);
. profesori universitari: 116 mobilitäli (56,9%).

Volumul gi durata mobilitälilor cadrelor didactice se înscriu în mediile çi tendintele nationale
(aproximativ 28% din totalul cadrelor didactice titulare).
Tot în anul 2016, în urma administrärii unui chestionar privind internalionalizarea în

rândul cadrelor didactice ale ASE (perioada de administrare: 28.10 - 07.11.2016, numãr de
räspunsuri valide: 306), s-a constatat existen!a unei opinii favorabile internalionalizärii
universitälii 9i necesitatea implementãrii unei strategii specifice care sä conducä la

consolidarea dimensiunii internalionale a programelor de studii gi recunoasterea lor
interna{ionalä, sprijinirea cercetãrii stiinlifice competitive pe plan internalional, creçterea
mobilitälii cadrelor didactice çi studenlilor. A fost creat un grup de lucru pentru elaborarea si

implementarea strategiei de internationalizare a Academiei de Studii Economice pentru

urmätorii 10 ani (2017-2027). Grupul este coordonat de prorectorul responsabil cu relaliile
internalionale si este format din decani / prodecani gi experli în strategie gi dezvoltare
universitarä din cadrul instituliei gi din sträinätate.
În vederea asigurärii calitãlii procesului educalional în limbi sträine, au fost organizate la

nivel institulional cursuri de limba englezã de specialitate în vederea perfecfionãrii
cadrelor didactice. Modulele au totalizat 50 de ore de contact, distribuite pe parcursul

anului universitar 201612017, si au fost organizate pe nivelurile de competen!ä lingvisticã gi

finalizate cu o ceftificare recunoscutä ARACIS (160 de cadre didactice care predau la

modulele în limba englezä au beneficiat de acest program). De asemenea, a fost demarat un
proces de ameliorare a structurilor de primire a studenlilor sträini; astfel, începând cu luna
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iunie 2016, 23 de reprezentanti ai secretariatelorfacultälilor beneficiazã de cursuri de limba
englezä asigurate de ASE.
În anul 2017, s-au derulat 259 de mobilitäli internalionale ale cadrelor didactice ale
ASE, în cregtere cu26,9o/o fa!ä de anul 2016 (204 mobilitãli). Aceastä evolulie se datoreazã
asumãrii de cãtre conducerea ASE, a obiectivelor de internalionalizare gi alocãrii de fonduri
pentru participarea la conferin!e internalionale din sträinãtate, suplimentärii bugetului
Erasmus pentru mobilitäli de predare gi formare çi atragerii de finan!äri în cadrul unor
proiecte externe.
Majoritatea deplasärilor (51,5%) au avut drept obiectiv întâlniri de lucru çi activitäli în cadrul
proiectelor gi conso(iilor, dezvoltarea de parteneriate gi efectuarea de stagii de
cercetare/documentare, 41,60/0 din deplasäri au vizat participarea la conferinte gtiinfifice
internalionale, iar restul de 6,97o au reprezentat misiuni de predare la universitäti partenere

çi misiuni de formare Erasmus+.
Sursele de finanlare utilizate au fost urmätoarele:

- bugetele centrelor de cercetare çi ale proiectelor de cercetare na{ionale çi
internationale (Erasmus+ KA2, H2020, PNll, PN lll, Proiect MOVE, Proiecte de
mobilitãli UEFISCDI, CNFIS-FDI etc.): 32,3%;
- fondul pentru participare la conferinle gtiinlifice intemalionale constituit la nivelul
DMCI: 20,8%:
- fonduri destinate managementului academic din bugetul central gi al facultälilor:
20,50/o;

- fonduri Erasmus+ si Tempus: 14,2o/o;

- finan!ãri asigurate de parteneri externi (burse guvernamentale) sau organizatorii
manifestärilor çtiinlifice: 9,6%;
- alte surse (finanlare personalä, sponsorizäri):2,6%.

În anul 2017, fondul instituitîn octombrie 2016 din regia de cercetare pentru suslinerea
participãrii cadrelor didactice din ASE la conferinle gtiinlifice în sträinätate a permis

finanlarea integralä a 63 de deplasãri gi 3 finan!äri pa(iale pentru participarea la conferinle
internalionale de prestigiu. Repartilia pe !äri a acestor mobilitäli relevä un interes special
pentru spaliul european, statele membre si cele asociate UE reprezentând 70,3% din totalul
mobilitäfilor. Destinaliile cele mai frecvente au fost Franta gi Spania - 36 mobilitäli (11,9%),
urmate de Austria, ltalia çi Bulgaria.
Repartilia mobilitälilor efectuate în anul 2017, în funclie de gradele didactice ale
beneficiarilor, a fost urmätoarea:

- asistenli universitari: 1 7 mobilitãli (6,61%);

- lectori universitari: '19 mobilitäli (7,39o/o);

- conferenliari universitari: 68 mobilitäli (26,45%);
- profesori universitari: 153 mobilitäTi (59,55%).

Începând cu anul universitar 2016-2017, ASE este membrä a lnternational Comparative
Policy Analysis Forum (ICPA Forum),: asocialie cu caracter gtiinlific, înfiinlatä în 1998, la
iniliativa Barruch College New York, care printre altele, organizeazä conferinle stiinlifice 9i
mobilitäli academice, de care beneficiazã gi cadrele didactice ale ASE.
Tot în anul 2017 , ASE a gäzduit misiuni de predare ale unor cadre didactice din strãinätate:
25 de profesori în cadrul programelor MBA internalionale, 11 profesori în cadrul programului

Erasmus+ çi 5 profesori invitali (visiting professors) de la universitãli de prestigiu.
Primirea si încadrarea cadrelor didactice din strãinãtate este posibilä datoritä adoptärii gi

implementãrii la nivelul ASE, începând cu anul universitar 201712018 a Procedurii
operalionale 246/2017 privind încadrarea colaboratorilor internalionaliîn regim de ,,plata cu
ora".
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I 1.2.6 Ad mí n i strati a i n stituti ei,t

ASE dispune de o administrafie care respectã reglementärile legale în vigoare, reflectatä în

Structura seruiciilor tehnico-administrative (Anexele ASE-O17 gi ASE-018), este eficace în

privinla organizärii, numãrului gi calificárii personalului gi funclioneazã riguros prin serviciile
oferite comun itälii u n iversitare.
La începutul anului, Direclia Telrnicä din cadrul ASE elaboreazá Lista obiectivelor de

investilii cu finanlare pa(ialã sau integralã de la bugetul de sfaf (Anexa ASE-124) si

colaboreazä alãturi de Direclia Economicä si alte compartimente la elaborarea Bugetul

activitã,tilor finanlate integral din venitui proprii 2017-2020 (Anexa ASE-125), iar la sfârgitul
anului, a Raportului privind execulia bugetului de venituri çi cheltuieli çi situalia patrimonialã

pe bazã de bilanl (Anexa ASE-076). Toate proiectele çi rapoartele sunt discutate gi aprobate

în SenatulASE.
Nivelul de informatizare al administraliei ASE este compatibil cu cel din spaliul european al

învã!ámântulu i superior:
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Nr.
crt. Sistem informatic Utilizatori

Sistem
informatic
dezvoltat
în cadrul
entitätii

Sistem informatic
achizi!ionat

1 Sistem lnformatic lntegrat pentru
Manaqementul universitar (SIMUR)

Toate
departamentele

Dezvoltat
în ASE

2 Sistem Colaborativ Integrat bazat
pe cunogtinle pentru îmbunätäfirea
Managementul un iversitar
economic (SIMCE)

Toate
departamentele

Dezvoltat
în ASE

S.C COMPUTAS S.RL

3 Aplicafie pentru scris diplome
SAFIR

BiroulDiplome DA
S.C. SAFIR-

INFORMATICA S.R.L.
4 RATB Biroul Burse Dezvoltat

în ASE
5 Enterprice management system

EMSYS
Direc[ia
Economicã
Direclia Resurse
Umane

DA
Prodinf Software

6 TINREAD Direcfia
Bibliotecä

DA
IME Romania

7 Sistemulde platä a salariilor Direclia Resurse
Umane

Dezvoltat
în ASE

I Sistemul pentru evidenfa burselor Biroul Burse Dezvoltat
în ASE

9 Sistemul pentru evidenfa cazãrii
studentilor si a reqiei de cämin

Direclia Socialä Dezvoltat
în ASE

10 Sistemul pentru admitere licen!ä lF Comisiide
admitere

Dezvoltat
în ASE

11 Sistemul pentru admitere licen(ä
ID.IFR

Comisiide
admitere

Dezvoltat
în ASE

12 Sistemul pentru admitere la
masterat

Comisiide
admitere

Dezvoltat
în ASE

13 Sistemul pentru admitere la
doctorat

Comisiide
admitere

Dezvoltat
în ASE

14 ROUA (REVTSAL) Direclia Resurse
Umane

DA
S.C. NET WING S.R.L.
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ASE are o organigramä proprie cuprinzând structurile de educalie gi cercetare çi structurile
tehnico-administrative (verificatã si preluatä la vizitä ca anexã suplimentarä). Organigrama
este încadratä cu personal propriu care corespunde, din punct de vedere al calificärii
profesionale, condiliilor cerute pentru ocu parea postu rilor preväzute.
Existä state de funclii pentru personalul didactic (Pct. 2 din Anexa 2 la Protocol - Statele de
funclii), legal constituite.
Existä state de funclii pentru personalul administrativ, legal constituite.
Biblioteca ASE este organizatä, din punct de vedere administrativ pe douä servicii, fiind
deservitä de 51 persoane reprezentând personal de specialitate, bibliotecari cu studii
superioare si/sau postuniversitare (biblioteconomie sau filologie) gi respectiv, medii 6!e¡e
ASE-065). Biblioteca ASE are propriul Regulament de funclionare gi organizare.

La vizitä au fost verificate prin sondaj dosarele urmätoarelor angajate ale Bibliotecii ASE:
L Nasta Mariana (licenla în Filozofie gijurnalism - Spiru Haret; adeverin!ä cursuri

biblioteconomie - Biblioteca Centralä Universitarä Bucuregti)
2. Apostol Sica (licen!ä în Geografie - Universitatea Bucuregti; adeverin!ä cursuri

biblioteconomie - Biblioteca Centralä Universitarä Bucureçti)
3. Ungureanu Elena (licen!ä în Come( - ASE Bucureçti; adeverin!ä cursuri

biblioteconomie - Biblioteca Centralä Universitarã Bucureçti)
În ASE, auditul academic vizeazá urmätoarele componente: calitatea procesului didactic gi

de cercetare gtiinlificä gi activitatea administrativä. Rezultatele auditului intern se
concretizeazã într-un Raport privind activitãlii activitatea de audit public intem (Anexa ASE-
123), care este dezbätut în Senatul ASE gi fäcut public gi într-o raportare semestrialä cãtre
RectorulASE.
ASE are mecanisme de control gi de dezvoltare continuã a performantelor administraliei,
reprezentate de Biroul Audit lntern. Rezultatele auditului administrativ se concretizeazá
într-un Raport privind activitatea de audit intern. Bilanlul contabil, contul de execulie bugetarä
gi rezultatele auditului intern sunt fåcute publice în urma aprobärii de cätre Senatul
universitälii. De asemenea, prin structuri specifice managementului calitälii gi sub
coordonarea structurilor de conducere de la nivelul fiecärei facultãfi, sunt auditate periodic

activitãlile didactice çi de cercetare çi este evaluat personalul angajat al ASE. (A¡eXaé$f-
1?3)
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Nivel de instruire
1 Sfudä de specialitate, bihliologie, biblioteconomie sau studii

postuniversitare de biblioteconomie sau absolyenli de învã{ämânt superior
care au studiat în timpul çcolarizärii discipline de profil din domeniul
biblioteconomiei

27

Din care Studii de specialitate: filoloqie 1

Studii superioare 17
Studiimedii ô

2 Curs de initiere în biblioteconomie: 24
Din care: Studii superioare 15

Studiimedii I
TOTAL 51

Din care: Studii superioare 33
Studiimedii l8
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lí.2.7 Baza materialã

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 patrimoniu propriu care
corespunde unor standarde înalte si care asigurä desfäçurarea unui proces de învä!ämânt

de calitate, în concordan!ä cu planurile de învä!ämânt gi cu numärul de studenli (Anexa ASE-

055, Anexa 2la FV si verificat la vizitä).
ASE are în proprietate toate spaliile în care îgi desfägoarä activitatea (verificat la vizitå gi

Anexa 2 la FV).

Baza materialá a ASE corespunde specificului säu gi se aflã la standarde care asigurä

desfäçurarea unui proces de învä!ämânt de calitate (Anexele ASE-055, ASE-056 gi ASE-

061), iar capacitatea spaliilor de învä!ämânt (säli de curs - amfiteatre, säli de seminar,
laboratoare) utilizate în cadrul ASE este în conformitate cu normativele în vigoare (Anexa

ASE-062). Sãlile de predare, laboratoarele didactice, centrele de cercetare, cäminele çi
spaliile sportive funclioneazà în concordan!ã cu normele tehnice, de siguran!ä çi igienico-
sanitare în vigoare.
Activitatea didacticä gi de cercetare din cadrul ASE se desfäsoarä în spalii de învã!ämânt
aflate în proprietate - säli de curs, amfiteatre, säli de seminar, laboratoare (Anexa A5Ë-061),
dotate corespunzãtor cu tehnicä de calcul, sisteme multimedia (smartboard, video çi
retroproiectoare, ecrane de proieclie, flip-chart-uri etc.) (Anexa ASE-056). În cadrul ASE

existä 83 laboratoare care asigurã desfägurarea proceselor didactice gi de cercetare în
condilii optime (Anexa ASE-063, Anexa ASE-062, Anexa 2la FV si verificat la vizitä). Toate
soft-urile corespunzätoare disciplinelor de studiu din planurile de învä!ämânt au licen!ä de

utilizare.
Capacitatea spaliilor de învä!ámânt (säli de curs, amfiteatre, säli de seminar, laboratoare)
este în conformitate cu normativele în vigoare (Anexa ASE-062 giAnexa 2 la FV).

- Säli de cursuri (nr. / supr. desf.totalä) = 7218199,99 mp.

- Säli de seminar (nr. i supr. desf.totalä) = 86 / 3931,73 mp.

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

- Säli de bibliotecä (nr. / supr. desf.totalä) = 33 12539,88 mp.

Programarea formaliilor de studiu (serii, grupe) în cadrul spaliilor de învä!ãmânt are loc în

funclie de dimensiunea lor (seria: max 150+20% studenli, grupa: 25-30 de studenli la studii
universitare de licen!ä gi masterat) çi de capacitatea sälilor existente în cadrul ASE, astfel

încât activitatea didacticä gi de cercetare sä se desfãgoare la parametri optimi.

Sälile de predare/seminarizare dispun de echipamente tehnice de învälare, predare gi

comunicare care faciliteazå activitatea cadrului didactic gi receptivitatea fiecãrui student
(videoproiector, calculator, ecran proieclie, echipamente videoconferin!ã, studio TV, flip-

chart). Laboratoarele de cercetare sunt dotate cu echipamente 9i mijloace tehnice de
funclionare la nivelul anului 2017 (Anexele ASE-062 gi ASE-063). În clädirile lon N.

Angelescu, Virgil Madgearu, Victor S/ãvescu existä spalii amenajate pentru accesul wireless

la lnternet, inclusiv mobilier adecvat.
Dotarea sälilor de curs/seminar gi a laboratoarelor didactice gi de cercetare corespunde
stadiului actual de dezvoltare a cunoasterii stiinlifice gi este comparabilã cu cea din

universitälile dezvoltate din Europa gi cu bunele practici intemalionale (Anexa ASE-062,
Anexa ASE-063, Anexa 2la FV si verificat la vizitä).
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Lucrãrile aplicative preväzute la disciplinele de specialitate din planurile de învä!ãmânt ale
programelor universitare se desfãgoarä în cele 83 laboratoare, dotate corespunzätor cu
tehnicä de calcul si echipament specific (Anexa ASË-063).
Pe 8 noiembrie 2017 a avut loc inaugurarea Laboratorului Vodafone din ASE, amenajat
integral de compania Vodafone, ca urmare a semnärii parteneriatului strategic dintre ASE gi

Vodafone. Laboratorul, dotat cu 25 de computere, videoproiector gi mobilier este situat în
sala 2320,|a etajul 3 al clädirii Virgil Madgearu din Calea Dorobanli nr. 15-17.
ASE dispune de planuri de dezvoltare gi de planuri de investifii re?liste, atât pentru
spaliile de învä!ämânt, cât çi pentru cämine (Anexele ASE-124 gi ASE-125).
În privinla dotärii cu echipamente gi tehnicã de calcul, în anul 2017 s-a derulat contractul
subsecvent 2, prin care au fost distribuite 353 de calculatoare cu precädere facultãlilor care
nu au un profil de informaticã, dar ulilizeazá laboratoare proprii de pregätire: Business gi

Turism, Marketing, Management, Finanle çi FABIZ. A fost refäcutä infrastructura din 20 de
amfiteatre din ASE. La acestea se adaugä amenajarea çi dotarea a încä douä laboratoare de
informaticä, unul în baza parteneriatului cu Vodafone, altul prin finanlare din cadrul unui
contract de cercetare în domeniul energiei. O achizilie separatä în valoare de aproximativ
591.000 lei a vizat dotarea cu imprimante, copiatoare çi scannere, în principal achizilia a
urmãrit înlocuirea dispozitivelor de imprimare învechite de la nivelul tuturor secretariatelor
facultã!ilor.

Biblioteca ASE are în structurã 10 säli de lecturä gi douä servicii de împrumut, dispune de
un fond de carte corespunzätor disciplinelor prevãzute în programele curriculare, pe cicluri
de studii universitare (licen!ä, masterat, doctorat, postdoctorat, studii postuniversitare)
(Anexele ASE-066 gi ASE-067):
1. Sa/a de lecturã ,,Victor S/ãvescu" - 116 locuri si aprox. 26.300 volume, publicalii din

urmàtoarele domenii: lnformaticä, Filosofie, Psihologie, Religie, Çtiinle sociale, Economie
politicä gi Lingvisticä;

2. Sala de lecturã ,,PaLtl Bran" - 120 locuri çi aprox. 19.200 volume, publicalii din

urmãtoarele domenii: Matematicä, Statisticä, Tehnologie, Contabilitate, Management
general, Finanlele întreprinderii, Management, Marketing, Sport-Turism, Urbanism,
Literaturä, lstorie, Geografie;

3. Sa/a de publicalii periodice "lon Rãducanu" -75locuri gi 8.700 volume, coleclii de ziare gi

reviste românesti çi sträine din domeniul economic si domenii conexe, baze de date on-
line sau cu acces local;

4. Sala de lectuñ Belvedere I - 60 locuri gi aprox. 12.70O volume, coleclii de publicalii din
toate domeniile, ordonate la raft conform clasificàrii Dewey;

5. Sala de le-c.turá Belvedere ll- 60 locuri gi 8.550 volume, coleclii de publicalii din toate
domeniile, ordonate la raft conform clasificärii Dewey;

6. Sala de lecturá C.S.I.E - 65 locuri si4.900 volume, coleclii de publicalii preponderent din
domeniile ciberneticã, statisticä, informaticä economicä, ordonate la raft potrivit clasificärii
Dewey;

7. Sala de lectutã FABIZ - 40 locuri si 1.600 volume, coleclii de publicalii din toate
domeniile, ordonate la raft conform clasificãrii Dewey;

8. Sa/a de lecturà ,,Virgil Madgearu" - 50 locuri gi 6.104 volume, cu coleclii de teze de
doctorat, carte veche si de patrimoniu;

9. Centrul de Documentare Eurcpeaná + Centrul FAO - 35 locuri çi 760 volume, publicalii
pe tema Uniunii Europene gi publicalii FAO;

10. Serviciul de împrumut C.S.I.E - 4.000 volume, destinate împrumutului la domiciliu.
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Biblioteca ASE este organizatä, din punct de vedere administrativ pe douã servicii, fiind

deservitä de 51 persoane reprezentând personal de specialitate, bibliotecari cu studii

super¡oare si/sau postuniversitare (biblioteconomie sau filologie) gi respectiv, medii 6!gXA
ASE-065). Biblioteca ASE are propriul Regulament de funclionare çiorganizare.
Disciplinele din planurile de învã!ãmânt pentru tofi anii de studii se reflectã în
colecfiile bibliotecii ASE., cu precizarea cä cea mai mare parte din coleclia acesteia o

constituie publicaliile apärute în ultimi l0 ani la edituri de prestigiu din larä çi din strãinätate.

Din fondul total de carte, 90% reprezintã titluri de carte sau cursuri de specialitate pentru

domeniul economic.
ASE asigurã 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 funclie
de specificul platformei: JStor Business Collection I gi ll, Thomson Reuters Eikon, Bloomberg

Finance (abonamente institufionale), precum si la alte baze de date gtiinlifice, resurse

disponibile prin intermediul Anelis Plus: ScienceDirect Freedom Collection, ProQuest

Central, Emerald Management, Thomson lSl (Clarivate Analytics), Scopus:

http://www. biblioteca.ase, ro/index. php/resurseelectron ice/resu r

Biblioteca ASE dispune, pe lângã accesul electronic, de un numär corespunzätor de volume

din larã si strãinätate gi de abonamente la principalele reviste de specialitate din larä gi

sträinätate pentru fiecare disciplinã care definegte un program de studii

http : //www. bibl ioteca. a se. ro/.

Fiecare student are acces liber la orice resursä de învãlare, conform obiectivelor gi cerinlelor
programelor de studiu (fapt confirmat la vizitä, în cadrul întâlnirii cu studenlii gi absolvenlii
ASE). Biblioteca ASE, are în structurä 10 sãli de lecturä gi douã 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 (Anexele ASE-066 çi ASE-067).
Capacitatea de studiu în sãlile de lecturå din structura bibliotecii este de 725 locuri çi
reprezintä 10,06o/o din numãrultotalde studenli utilizatori activi ai bibliotecii pe durata anului
universitar 201 6-2017 .

Biblioteca ASE., cu un numär total de 725 locuri în sälile de lecturä (inclusiv în cämine),

oferã studenlilor çi cursanlilor un fond de publicalii monografice, periodice, materiale audio-
video care acoperã literatura de specialitate românä gi sträinä recomandatä în programele

analitice, corespunzátoare misiunii asumate la nivelul întregii universitàli gi al programelor de

studii (Anexa ASE-066 giASE-067).
Biblioteca ,ASE. dispune, pe lângä accesul electronic, de un numär corespunzätor de

volume din larä gi sträinätate gide abonamente la principalele reviste de specialitate din larä
gi sträinätate pentru fiecare disciplinä care definegte un program de studii
http : 1/www. bi bl ioteca. ase. ro/
Biblioteca ASE. beneficiazá de77 abonamente la publicalii periodice româneçti (inclusiv
sub egida Editurii ASE) çi 14 abonamente la publicalii sträine, corespunzätor misiunii

asumate la nivelul întregii universitäli gi al programelor sale.

Prin catalogul online, http://opac.biblioteca.ase.ro/opac, sunt puse la dispozilia utilizatorilor
publicalii monografice (titlurile introduse în catalog sunt cele tipärite între anii 1990-2016) çi
articole indexate din publicalii periodice; referinle bibliografice prin e-mail, cercetare

bibliograficä; acces la bibliotecä digitalä (rezumate teze, carte electronicá, cursuri).
Catalogul on-line conline 140.500 înregisträri bibliografice pentru monografii- cursuri, lucräri
de referin!ä, teze de doctorat, materiale audio-vizuale, articole din publicalii periodice

românegti si sträine.
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Catalogul on-line este instrumentul bibliografic de cercetare cel mai utilizat pentru
identificarea titlurilor, autorilor si domeniilor de interes în demersul info-documentar.
Biblioteca Centralä asigurä accesul on-line la bazele de date JStor, Thomson Reuters Eikon,
Bloomberg (abonamente institulional), precum si la alte baze de date gtiinlifice, resurse
disponibile prin intermediul Anelis Plus: ScienceDirect, ProQuest Central, Ebsco Business
Sourse Complete, Emerald, Sage Journals, Thomson lSl, Scopus.
Software-urile utilizate în procesul didactic au licentä de folosire. Software-urile existente
acoperã majoritatea disciplinelor de studiu preväzute în planurile de învá!ämânt.
ASE. dispune de o editurä proprie, sub egida cäreia au fost tipãrite, în anul universitar
2016-2017, urmätoarele I 1 reviste:
1. Amfiteatru Economic nr.44/2017, nr. 10 special/2016, nr.45/2017 çi nr.46/2017 -

domeniul: come(, periodicitate: trimestrialã ISSN 1582-9146, categorie lSl- site -
http : /fuww.a mf iteatru eco no mic. ase. ro/

2. Contabilitate çi lnformaticã de Gestiune nr. 4/2016 nr. 1/2017 çi nr. A2U7 - domeniul:
contabilitate si informaticã de gestiune; periodicitate: trimestrialä, ISSN 15834387, site -
http ://!rn¡vw. revistacig.ase. ro/

3. Juridical Tribune/Tribuna Juridica nr. 2J2016 çi 1/2017 - domeniul: drept; periodicitate:

semestrialä, I SS N 2247-7 1 9, site http ://www.trib unaj u rid ica. ro

4. Marathon - Revrsfa çtiin,telor motricitálii umane nr. 2/2016 çi nr.1/2017 - domeniul:
educalie fizicá çi sport, periodicitate: semestrialå, ISSN 2066-107X, site
http ://www. marath on. ase. rol

5. Revr'sfa Administra,tie çi Management Public nr. 27/2016 çi 28/2017 - domeniul:
administralie si management public; periodicitate: semestrialä, ISSN 1583-9583,

site - http://www. ramp. ase. ro

6. Revrsfa de Management Comparat lntema,tionaUReview of lntematìonal Comparative
Management, nr. 3/2016, nr. 4/2016 çi nr. 5/2016 - domeniul: management; periodicitate:

trimestrialä + supliment; ISSN 1582-3458, site - http:i/www.rmci.ase.ro
7. Syneryy nr. A2ü6 çi nr. 1/2017 - domeniul: comunicare, periodicitate: semestrialä, ISSN

1 841 -7 1 91 ; site - http://www. syn ergy. ase. ro/
8. The Review of Finance and Banking nr. 1/2016 - domeniul: financiar-bancar; periodicitate:

semestrialã, I SS N 2 067-27 1 3, site - http :/1www. f b. a se. ro

9. The Romanian Economic Jumal nr. 60/2016, nr.6112016, nr.6212016, nr. 63/2017 gi nr.

æ12017 - domeniul: economie; periodicitate: trimestrialä; ISSN 14544296, site
http ://www. reio u rn a l.eul

10. Buletin bibliogmfic nr. 1812016, nr. 1912016 çi nr. 2012017 - domeniul: biblioteconomie,
periodicitate: semestrialä, ISSN 1 843-9403;

11. Repertoriul tezelor de doctorat 20146 gi nr. Suplimentar 14 - domeniul: biblioteconomie,
periodicitate: anualä; ISSN 1 843-939X.

Activitatea editorialã desfãguratä în ASE, concretizatã în reviste (tipärite çi online), conferinle
(tipärite gi editate pe CD-ROM), ca çi în colecliile de carte economicä apärute în cadrul
Editurii ASE în anul universitar 2016-2017 este prezentatã în (A¡eXA ÁSE-0€E).
În cadrul Editurii ASE au apärut 76 de titluri de manuale universitare, caiete de seminar gi

studii de caz, toate având cod ISBN, editate în tiraj corespunzätor gi care asigurä
desfägurarea în condilii optime a procesului didactic, patru lucräri online având cod ISBN -
destinate învä!ämântului la distan!ä si o lucrare pe CD, având cod ISBN, cofinanlatä din proiect
de cercetare cu mediulde afaceri iSENSESolution SRL nr.512014.
Baza materialã a Editurii ASE cuprinde sisteme de calcul, laptop, imprimante, scannere gi

alte echipamente (Anexa ASË-070).
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ASE dispune de o tipografie care are ca obiect principal de activitate asigurarea

multiplicarea manualelor universitare gi tipãrirea de pentru terli (Anexa ASE-071).

ASE asigurä beneficiarilor sãi o serie de servicii sociale, culturale çi sportive:. cazare,
cantinä, bazã sportivã, servicii de consiliere etc.
ASE dispune de spalii specialamenajate destinate preparärii giservirii mesei pentru studenli
gi cadre didactice, în cantina Moxa çi cantina restaurant Gihoschi. Cantina studenlilor
ASE, situatä în complexul Moxa, este o construclie modernã, care dispune de o serie de

instalalii automate gi o capacitate maximä de servire, în condilii igienice deosebite, de 250

de persoane pe serie (Anexa ASE-060).
Cantina restaurant Cihoschi este destinatä cu prioritate angajalilor ASE, dispunând de

130 locuri în sala comunä çi 24 locuri în cele trei separeuri. Unul dintre separeuri este

destinat Clubului pensionarilor din ASE çi este dotat cu televizor, calculator si table de çah.

În anul 2017, au fost inaugurate în ASE douã clãdiri nol Cäminul Occidentului,finalizatla
standardele cele mai moderne, çi Centrul de Pertecfonare Complex Predeal ,,lon Gh.
Rosca", ambele construclii demarate în anul 2009.

Centrul de Perfeclionare Complex Predeal ,,lon Gh. Rogca" oferá cazare în 33 de

camere duble gi 4 apartamente, la urmätoarele tarife: 100 lei/noapte camera dublã pentru

angajalii ASE; 120 lei/noapte camera dublä pentru alte categorii de solicitanli; 80 lei/noapte

camera single si 150 lei/apartament. În acest complex se pot organiza evenimente gtiinlifice

çi activitäli de teambuilding, spaliul având în dotare 5 sãli de conferin!ã, un amfiteatru, o salã

de evenimente si o salã de servit masa în regim catering. În anul 2017, la Centrut de

Perfeclionare Complex Predeal ,,lon Gh. Roçca" au fost organizate 2 conferinle, un

teambuilding gi au beneficiat de cazare 93 de angajalidin ASE.

Cäminul Occidentului dispune de 7 säli destinate incubatoarelor de afaceri, 5 sãli pentru

proiectele de cercetare câgtigate prin competilie, 87 camere, 7 apartamente, 5 säli de

lecturä, iar la ultimul etaj se va afla un restaurant. Valoarea totalä decontatã a investiliei este

de 13.720.274\ei. Finanlarea acestui obiectiv s-a realizat din împrumuturi acordate de Banca

Europeanä de lnvestilii, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, de la bugetul de stat prin

bugetul Ministerului Educaliei Nalionale, din bugete locale gi din alte surse legal constituite.

Pentru cazaÍea studenlilor çi a personalului propriu, ASE dispune de 16 cãmine, cu o
capacitate totalä de 5.546 locuri de cazare, dintre care 5.018 locuri pentru studenli gi 528

locuri ocupate de cadre didactice çi personal administrativ (Anexa ASE-060). Locurile de

cazare în cämine se repartizeazá pe facultäli, în funclie de ponderea studenlilor de la

învä!ämântul finanlat de la buget, cu domiciliul stabil în provincie, de la programele la forma

de învä!ämânt cu frecven!ä (licen!ä, masterat gi doctorat) în numärul total al studenlilor din

provincie de la forma de învätämânt cu frecven!ä din ASE. Repartizarea studenlilor în

cämine se face de cätre Comisia de cazare care este coordonatä de Senatul studenlilor.
Toate cäminele au acces la intemet gratuit pentru studenlii ASE. În anul universitar 2016-

2017, ASE a dispus, în cadrul celor 16 cämine, de o capacitate de caza(e de 1.699 camere,

cu un total de 5.546 locuri de cazare, dintre care 5.018 locuri pentru studenli gi 528 locuri

ocupate de cadre didactice si personal administrativ. La vizitã, în cadrul întâlnirii cu studenlii

ASE, s-a constatat cä în anul univ.2017-2018 au rämas locuri neocupate în cäminele ASE.

ASE deline Centrul de Pregätire Profesionalä Covasna aflat în localitatea Covasna, str.

Libertälii 6A, care funclioneazä din luna iulie 2008 fiind destinat unor conferinfe, programe

postuniversitare, petrecerii timpului liber gi concediilor studenlilor gi angajalilor. lmobilul are
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douä säli de conferinle, 15 garsoniere,2 apartamente çi un oficiu de bucätärie, dotat cu

vesela gi utilaje pentru pregätirea mesei, o salä de conferinte çi o salä de recreere (masä
ping-pong, sah, table, etc.).

Baza materialä a Departamentuluide Educa{ie Fizicä çi Sport cuprinde un Complex Sportiv
dat în folosin!ä în 1996, care se compune din: douã säli de 30120 m pentru diferite jocuri
sportive gi tenis de câmp, o salå de gimnasticä aerobicã gi judo, o salä de culturã fizicä
medicalå, o salä de dezvoltare fizicä gi trei säli de fitness, dotate cu aparaturä 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 Moxa. Cabinetele dispun de 7 medici çi I asistente.

În cadrul ASE, funclioneazá Direclia Socialä conceputä pentru rezolvarea problemelor

sociale ale studentilor, având, în principal, urmätoarele atribulii: administrarea spaliilor de

cazare, întrelinerea gi repararea acestora; asigurarea servirii hranei pentru studenli çi
angajali ASE la cele douã cantine, în condilii igienico-sanitare corespunzãtoare normelor
DSPMB si la preluri accesibile; asigurarea distribuirii în condilii corespunzätoare a burselor
studenlilor çi decontãrii abonamentelor RATB; asigurarea corespunzãtoare a servirii hranei
pentru cadrele didactice la Cantina Cihoschi; asigurarea spaliilor de cazare pentru cadrele
didactice tinere gi delegalii din stråinãtate sosili de la universitãli ce au colaborãri cu ASE;
elaborarea normelor proprii de consumuri specifice ale materialelor de curälenie pentru

cämine-cantine; elaborarea gi propunerea Consiliului de Administralie a documentaliei cu

tarifele de cazare în cãminele studenle,stiîn functie de cheltuielile previzionate sia subvenliei
repañizate de Ministerul Educaliei Nafionale; urmärirea stingerii debitelor studenlilor gi

înaintarea de propuneri cätre Consiliului de Administralie privind modalitatea recuperärii
acestora; elaborarea documentaliei cu propunerile de lucräri de reparalii pentru varä în
cämine-cantine cu fo(e proprii sau cu terli; asigurarea, conform reglementärilor în vigoare,
acordãrii facilitälilor de transport.

ASE dispune de programe de stimulare a studenlilor cu performanle înalte în învälare

çi de recuperare a celor cu dificultäli în înväfare.

În ASE functioneazä Biroul Programe Comunitare în cadrul Direcliei Relalii lnternalionale
care îndeplineste, în domeniul säu de activitate, urmãtoarele atribulii principale: informeazä
gi consiliazã potenlialii beneficiari gi promotori de proiecte cu privire la actualele programe

comunitare educalionale çi diseminarea informaliilor referitoare la noul program integrat de
educalie continuä, întocmeçte si supune spre aprobarea Senatului ASE regulamentul de
organizare a proceselor de seleclie privind programele comunitare; organizeazä procese de
seleclie pentru mobilitäli Erasmus în condiliile reglementate de Uniunea Europeanä,
organizeazä si monitorizeazä modul de derulare a mobilitãlilor studenlegti, în baza
Regulamentului privind mobilitãlile sfudenfegfi de studii în cadrul programulul ERASMUS .¡i
al programelor asimilafe (Anexa ASE-142) çi a mobilitälilor personalului didactic gi de

cercetare participante la programele comunitare, pe principiile Cartei Europene a calitãliiîn
mobilitate (Anexa D-16) siale Carfei ASE (Anexa ASË-015).

Serviciul de Marketing 9i Comunicare din ASE asigurå studenlilor servicii de informare çi
consiliere a carierei. Atribuliile acestui compartiment sunt descrise în Regulamentul de
Organizare çi Functionare (Anexele ASË-017 çi ASE-018).

Pentru lnstitulia de Învå!åmânt Superior: Academia de StudiiEconomice din Bucureçti

Pag. 53 din 171



ÃaÃ^Ã- ÃF Flr^r r r^ñF tttê-t-! t?r^ltÀl i 
^ñ^^lê1\l{rlJf\ I IJE EVttL\r/llf\E ll\> | I I L, I lrstlìr{l-l{ ,{^rareliJ

I l. 2.8 Activ itatea fi n an c i a 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 (Serviciul Contabilitate, Serviciul Financiar çi Serviciul
Buget gi Control de gestiune) sunt încadrate cu personal de specialitate calificat. Serviciul
Contabilitate are în componen!ä douä birouri: Biroul Contabilitate Gestiune Si Biroul

Contabilitate Financiarä.
ASE are organizatä o contabilitate proprie, atestatã de registrul de inventar, bilanlul contabil,

contul de execulie bugetarä si întocmeste periodic rapoarte de gestiune (Anexgle 39.E-02,
ASE-078 si ASË-079). Direclia economicä din cadrul ASE elaboreazä bilanlul contabil
(Anexa ASE-078), asigurä utilizarea eficientä si eficace a patrimoniului ASE gi elaboreazä

contul de rezultat patrimonial (Anexa ASE-079), gestioneazã resursele bugetare gi

extrabugetare gi urmãregte execulia bugetului (Anexa ASE-076) din care rezultã veniturile

încasate çi destinalia lor, caracterul non-profit al universitälii gi efectuarea cheltuielilor care

se realizeazä în concordan!ä cu legislalia în vigoare.
Codul fiscal al ASE este 4433775 si dispune de contul IBAN
RO35TREZ701 20F33050oXXXX.
ASE are un buget propriu, constituit din alocaliile ministerului de resort si din surse proprii, gi

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

ASE dispune de un buget propriu de venituri gi cheltuieli (Anexele ASE-073, ASE-074 gi

ASE-075), aprobat de Senatul ASE în anul calendaristic anterior, care este respectat cu

rigurozitate (Anexa ASE-076). Bugetul ASE este întocmit, supus dezbaterii Consiliului de
Administralie çi a cärui execulie este urmãritã de Directorul economic al ASE. Senatul ASE

analizeazá çi aprobä semestrial/anual execulia bugetului de venituri çi cheltuieli, care este

fãcutä publicä pe site-ul ASE (Anexa ASE-076). ASE dispune de un buget anual realist
(Anexele ASE-073, ASE-074 gi ASE-075) gi de un buget estimat pe trei ani (Anexa ASE-

125), precum gi de politicifinanciare pe termen scurt si mediu, cu referire la sustenabilitatea
financiarä.
Întreaga activitate financiar-contabilä a universitälii este informatizatä çi perfect transparentä,
documentele contabile ale ASE, din care rezultã veniturile încasate çi destinalia lor,

caracterul non-profit al universitälii gi efectuarea cheltuielilor, care se realizeazá în

concordan!ä cu legislalia în vigoare sunt publice, fiind publicate pe site-ul oficial al ASE
http://economic. ase. ro/.

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

atrase, care îi permit realizarea în mod adecvat a misiunii asumate çi a obiectivelor propuse,

atât pe termen scurt, cât si în perspectivä. ASE dispune de resurse financiare, atât proprii,

provenite din taxele de gcolarizare, admitere, licen!ã, din venituri ale departamentelor, din

sponsorizãri si închirieri, dar çi din sume primite de la M.E.N. drept finanlare de bazä, din

alocaliile de la bugetul de stat çi din alte surse de finanlare extrabugetare. Planificarea si

definirea politicilor de investilii çi de gestiune financiarä au loc extrem de riguros, în condilii
de eficien!ä economicä çi cu respectarea prevederilor legale în materie.
Din analiza documentelor menlionate anexate la RA si din verificãrile la vizitä, rezultä

urmätoarele rezerve financiare anuale reafizate de ASE:
- în anul 2013, ASE a avut venituri totale de 182.424.820 lei gi cheltuieli totale de

159.890.575 lei, rezultând un excedent de22.534.245 lei;

- în anul 2014, ASE a avut venituri totale de 156.333.106 lei gi cheltuieli totale de

143.434.465 lei, rezultând un excedent de 12.898.641 lei;
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- în anul 2015, ASE a avut venituri totale de 201.033.276 lei si cheltuieli totale de
181.455.535 lei, rezultând un excedent de 19.577.741\ei;
- în anul 2016, ASE a avut venituri totale de 198.522.115 lei si cheltuieli totale de
175.786.586 lei, rezultând un excedent de 22.735.529\ei,
- în anul 2017, ASE a avut venituri totale de 193.889.576 lei si cheltuieli totale de
187.197.208 lei, rezultând un excedent de 6.692.368 lei.

Conform datelor din tabelul de mai jos, cheltuielile ocazionate de plata salariilor la ASE
nu depägegte în perioada evaluatä acel procent din totalul veniturilor care îi asigurä o

funclionare sustenabilå.

2013 2014 2015 2016 2017

Venituri totale ASE (lei) 182.424.820 I 56.333.1 06 201.033.276 198.522.115 193.889.576

Cheltuieli salariale totale
ASE (lei)

85.463.950 77.959.250 86.806.875 126.535.281 126.931.328

Venituri anuale din

taxele studenlilor (lei)
31.122.969 32.304.352 34.144.498 34.898.865 36.380.630

lnvesti{ii anuale (lei) 13.538.767 4.252.140 4.907.275 10.072.318 6.085.661

Taxele de çcolarizare sunt calculate la nivelul ASE în concordan!ä cu costurile medii de
scolarizare pe anul universitar din învä!ämântul public finanlat de la buget pentru studii
universitare de licen!ä, master çi doctorat ßnexa ASE-080) si sunt aduse la cunogtinla
studenlilor prin diferite mijloace de comunicare: afisare la secretariate, casierii si pe site-ul
ASE - http://mefc.ase.ro/taxe putând fi achitate prin transfer bancar pe bazá de card emis
special pentru astfel de operaliuni de una dintre bãncile agreate de ASE numerar la casieriile
ASE gi la toate ghiseele BRD/BCR, internet banking BRD/BCR gi prin ordin de platã în cont
deschis la BRD/BCR agenlia ASE.
Taxele studenlilor (taxe de gcolarizare) au reprezentat:

. 17 ,06%o din totalul veniturilor în anul 2013,

. 20,660/o din totalul veniturilor în anul 2014,

. 16,98o/o din totalul veniturilor în anul 2015,

. 17 ,58o/o din totalul veniturilor în anul 2016,

. 18,760/o din totalul veniturilor în anul 2017 çi respectiv,

. 23,30o/o din totalul veniturilor previzionate pentru anul 2018.
La vizitä s-a prezentat gi verificat Nofa defundamentare a taxelor de studii pt. a.u. 2017-
2018. În urma analizei, echipa de evaluare a constatat cä taxele scolare ale studenlilorsunt
calculate în concordan!ä cu costurile medii de gcolarizare pe an universitar din învätämântul
public finanlat de la buget.
Acordarea de facilitäli privind plata taxelor scolare pentru angajalii ASE gi reducerea de taxe
la înscriere pentru copiii acestora, în perioada de referin!ã, a presupus un efort substanlial
din partea instituliei.
Un numãr de 32 de cadre didactice si personal administrativ din ASE au beneficiat de
scutirea taxelor de gcolaritate în anul 2016, la diferite programe de studii, astfel:

. la programul de studii universitare de masterat - ,,EDURES', 25 de cadre didactice
(valoarea taxelor de 68.000 lei);
. la programe de studii universitare de licen!ã, masterat gi de doctorat, 7 persoane din

categoria personalului didactic auxiliar (valoarea taxelor de 10.500 lei).
Efottul instituliei pentru sprijinul dezvoltãrii socio-profesionale a personalului säu s-a ridicat la
o valoare totalä de 78.500 lei în anul 2016.
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Un numär de 34 de cadre didactice si personal administrativ din ASE au beneficiat de

scutirea taxelor de scolaritate în anul 2017,|a diferite programe de studii, astfel:
. la programul de studii universitare de masterat,,EDURES",32 de cadre didactice
(15 persoane în anul I gi 17 persoane în anul ll);
. la programe de studii universitare de licen!ã, 2 persoane din categoria personalului

didactic auxiliar.
De asemenea, ASE are încheiat un acord de colaborare cu Grädinila ,,lna School" privind

reducerea tarifului pentru copiii angajalilor ASE.
Conform Rapoftului anual al RectoruluiAcademieide Studii Economice din Bucurcçti privind

starea universitálii în anul 2016 (Anexa ASE-033 gi

http : //wi¡nv. ase. ro/2 0 1 3 f i lesldespre_ase/leq i slatielstrateg ia't 4-
2O/RAPORTUL%2ORECTORULUI%202016.pdf, pp. 93-94) çi a celor constatate la vizitä, În

scopul analizei nivelul de satisfaclie al studenlilor cu privire la programele de studii gi

serviciile oferite de universitate, Senatul Studenlilor ASE Bucureçti a întreprins la începutul

anului 2017 o cercetare statisticä pe un egantion de 2859 de studenli (dintre care 2504
înscriçi la ciclul licen!ä gi 355 la masterat). Întrebärile au vizat activitälile didactice,
materialele didactice, nivelul taxelor, procesul de evaluare al cadrelor didactice, orarul de

desfägurare al activitälilor didactice, activitatea bibliotecii,, precum çi alte aspecte ale vielii

sociale studenlegti. Respondenlii au beneficiat de totalä confidenlialitate la momentul

completãrii chestionarelor. Astfel, studenlii ASE considerä cä taxele de gcolarizare sunt
reflectate în calitatea serviciilor educalionale furnizate de Academia de Studii Economice din

Bucureçtiîn mare mäsurã sau în foarte mare mäsurá (25o/o), spre deosebire de 43o/o care

apreciazá ca acestea se reflectä în micä sau foarte micä mäsurä. În ceea ce priveçte

modalitälile de platä a taxelor de studiu, 62,540/0 dintre respondenli considerä cä aceasta ar

trebui plätitä în 4 (patru) transe, câte douä pe fiecare semestru, 20,27Vo considerä cä taxa

trebuie plätitä în 2 (douä) trange, în primele douã sàptãmâni din semestru (aga cum se

întâmplä în prezent), 15,46o/o dintre respondenli considerä cä aceastä platä artrebui sä se

facä în 3 (trange) în lunile octombrie, februarie gi mai, iar restul de 1,72o/o dintre respondenli
doresc o altä modalitate de platä a taxei. Printre aceste alte metode de platä a taxei de

çcolarizare se pot enumera: plata lunarä sau adoptarea unui sistem de împrumut care sã

permitä studenlilor repartizali la taxä gansa de a-çi plãtitaxele în momentul angajãrii.
Posibilitãlile de asisten!ä financiarä a studenlilor din partea ASE sunt preväzute în

Metodologie privind acordarea burselor çi a altor forme de sprijin social pentru studenlii de la
învá,tãmântul cu frecvenfã (Anexa ASE-081), care este actualizatä în fiecare an gi afigatã pe

site-ul ASE http://social.ase.ro/burse. La vizitä s-a constatat cä ASE are gi aplicä
Metodologia pivind acordarea burselor çia altorforme de sprijin social pentru studenliide la

înválãmântul cu frecvenfã (Anexa ASE-081), în care sunt prezentate tipurile de burse
acordate gicondiliile de oblinere a acestora.
Bursele sunt acordate atât din alocaliile de la bugetul de stat, cât çi din resurse proprii.

în perioada 2013-2AM, bursele au înregistrat un trend crescätor, cregterea medie din fiecare
an fiind de aproximativ B% fa!ä de anul precedent. În anul 2015, sumele alocate burselor au

scázut cu 5,48o/o fa!ä de 2A14.ln anul 2016, sumele alocate pentru acordarea de burse çi
alte forme de proteclie socialä, în func{ie de numãrul de studenli de la învã!åmântul cu

frecven!ä, fãrã taxã de studii, conform ar1. 223, alin. (9) din Legea educaliei nalionale nr.

112011 au crescut cu 1ïo/o fa!ä de anul precedent. În anrJ 2A17, sumele alocate pentru

acordarea de burse au crescut cu 127,77% fa!ä de anul precedent, ca urmare a majorärii
nivelului alocaliei pentru bursã/student bugetat de la 83 lei la 201 lei, suma alocatà cu

aceastä destinalie reprezentând o pondere de 13,67% din încasärile anuale. Au fost
acordate burse diferitelor categorii de studenli, astfel: studenli gi doctoranzi romåni, studenli
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care au primit distinclii la olimpiadele internalionale, doctoranzi care au oblinut rezultate
deosebite în activitatea de cercetare, studenli çi docioranzi sträini, bursieri ai statului român.
La vizitä s-a constatat urmätoarea situalie privind propo(ia resurselor proprii ale ASE în

fondul de burse de la ultima evaluare institutionalã:

Agadar, conform datelor din tabelul anterior, se constatã cä propo(ia resurselor proprii ale
ASE în fondul de burse a fost de minim 20o/o în perioada 2013-2017 (media ultimilor 5 ani

este de 23,78Vo - a se vedea tabelulanterior).
De asemenea, începând cu anul universitar 2013-2014, în cadrul ASE s-a hotärât cä se

acordä la nivelul fiecãrei facultãli câte o bursä de performan!ã pentru activitatea de

cercetare, modificäri fiind aduse çi grilelor de punctaj utilizate în acest scop.
Studenlii ASE sunt stimulali gi prin premii de excelenfã pentru cercetarea studenfeascã.
Astfel, în anul 2013, în ASE s-au acordat 27 premii întâi pentru programele de licen!ã, 9

premii întâi pentru programele de masterat gi 11 burse de excelen!ä pentru lucräri deosebite
realizate de studenli, o singurä bursä pe facultate, selectatä din nominalizärile comisiei de

evaluare.
Tot în anul 2013, au fost încheiate peste 30 de parteneriate cu societäli comerciale, asocialii

sau institulii din România, dintre obiectivele mai importante ale parteneriatelor putând fi
menlionatä gi oblinerea de burse private çi premii pentru studenfii ASE, printre partenerii

cei mai importanli numärându-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.
În anul 2014,in ASE s-au acordat 24 premiiîntâi pentru programele de licen!ä, 8 premiiîntâi
pentru programele de masterat, un premiu pentru doctoranzi si 11 burse de excelen!ä pentru

lucräri deosebite realizate de studenli, câte o singurã bursä pe facultate, selectatä din

nominalizärile comisiei de evaluare.
Tot în anul2014, Academia de Studii Economice din Bucuregfl, în calitate de beneficiar, a

demarat derularea a 3 proiecte cu finanlare externä nerambursabilã, în cadrul cärora
aproximativ 80 angajali ASE au beneficiat de burse postdoctorale pentru o perioadä de 15

luni.
În anul 2015, în ASE s-au acordat 27 premli întâi pentru programele de licen!ä, 9 premiiîntâi
pentru programele de master si 11 burse de excelen!ã pentru lucräri deosebite realizate de

studenli, câte o singurä bursã pe facultate, selectatä din nominalizãrile comisiei de evaluare.
De asemenea, pentru semestrul ll al anului universitar 2015-2016 s-au acordat urmãtoarele
categoriide burse cu finanlare de la bugetul de stat:

- 459 de burse sociale în cuantum de 360 lei/lunä;
- 68 burse de ajutor social ocazional în cuantum de 360 lei;

- 1565 burse de studiu în cuantum de42O lei/lunä;
- 233 burse de merit în cuantum de 555 lei/lunã;
- 19 burse de performan!ã, în cuantum de720leillunä.

Pentru anul universitar 2016-2017, au fost aprobate 50 de locuri pentru studenlii dornici sä

se implice în activitãlile administrative ale universitälii. Seleclia acestora se realizeazä în
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Contribu[ia din resursele proprii

ale ASE în fondul de burse (lei)
3.087.960 3.359.474 3.535.659 3.742.570 4.763.248

Proporlia resurselor proprii ale
ASE în fondul de burse (%)

24,76 25,03 27,48 25,88 15,77
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baza Procedurii de depunere çi analizã a solicitãrilor studen,tilor de implicare în activitálile
administrative ale ASE Bucure.¡fÌ. Cu fiecare dintre beneficiari s-a încheiat un contract de

acordare bursä din venituri proprii, dupä modelul cadru propus de Direclia Juridicä gi

Contencios Administrativ, care prevede remunerarea acestora pentru activitatea prestatã.

Pentru anul universitar 2016-2017, au fost aprobate 30 de locuri la nivelul universitãlii pentru

desfäçurarea de activitäli de cätre studenli de la programele de studii universitare de licen!ä
gi masterat reprezentând cazuri sociale, în vederea scutirii de la plata taxei de çcolarizare.
Seleclia beneficiarilor acestei facilitäli cu care s-au încheiat contracte în acest sens s-a
realizat, în baza cererilor depuse, conform Procedurii de depunere çi analizã a dosarelor de
scutire de la plata taxei de çcolarizare. La aceste burse se adaugä cele 28 burse de

excelen!ã acordate lunar din venituri proprii studenlilor de la programele de licen!ä, anii ll gi

lll de studiu, gi de la programele de masterat, în conformitate cu prevederile art. 6 din

Metodologia privind acordarea burselor çi a altorforme de sprijin social pentru studenlii de la
învãlámântul cu frecvenlã în anul universitar 2016-2017:

- Bursa ,,Mihail Manoilescu" pentru întreaga activitate profesionalä, de cercetare
stiinlificä, organizatoricä, culturalä çi sportivä, în cuantum de 1000 lei pe lunä;
- 5 burse pentru performanle deosebite în activitatea organizatoricä gi culturalä, în

cuantum de 800 lei pe lunä;
-22 de burse de excelen!ä pentru cercetare, în cuantum de 800 lei pe lunä.

De asemenea, pentru semestrul I al anului universitar 2016-2017 s-au acordat urmätoarele
categoriide burse de la bugetul de stat:

- 591 de burse sociale în cuantum de 360 lei/lunä;
- 46 de burse de ajutor social ocazional în cuantum de 360 lei;

- 1460 de burse de merit gradul ll în cuantum de 420leillunä;
- 233 de burse de merit gradul I în cuantum de 555 lei/lunä;
- 17 burse de performan!ä, în cuantum de 720 leiilunä.

Toate categoriile de burse s-au acordat studenlilor integraligti. Bursele sociale s-au acordat
în funclie de veniturile minime pe membru de familie. Bursele de studiu gi de merit s-au

acordat în funclie de rezultatele profesionale, în ordinea descrescätoare a mediilor. Bursele
de performan!ä (câte douä burse pe facultate) s-au acordat studenlilor cu rezultate deosebite
în activitatea de cercetare gtiinlificä si celor cu rezultate deosebite în activitälile culturale,
organizatorice çi sportive. Conform prevederilor legale în vigoare, cuantumul bursei sociale a
acoperit cheltuielile de cazare în cäminele studenleçti ale ASE gi cele de masä.

Este de menlionat cã participarea gi premiile oblinute la Sesiunea Çtiinlificä Studenleascä se

regäsesc printre criteriile de acordare a burselor de excelen!ã pentru rezultate deosebite
în activitatea de cercetare gtiinlificä. Astfel, în urma acestei acliuni, în anul 2016 au fost
acordate din venituri proprii 22 burse de excelen!ã, din care 11 la ciclul de licentä si 1 1 la
ciclul de masterat.
În luna iulie a anului 2016, s-a desfägurat printre studenlii Academiei de Studii Economice
din Bucure,gfi o cercetare, al cärei scop a constat în determinarea gradului general de

satisfaclie cu privire la oferta educalionalã a ASE Bucuresti, chestionar la care au räspuns
2911 persoane, reprezentând aproximativ 15% din totalul studenlilor ASE. Pe lângä
întrebärile pe acest topic, au fost adresate çi întrebäri referitoare la burse. Astfel, la nivelul
studenlilor bursieri ai Academìei de Studii Economice din Bucureçfi se înregistreazá un nivel
general de satisfacfie de 7Ùo/o cu privire la cuantumul burselor (dintre cei 2911

respondenli ai chestionarului, 825 au primit burse pe parcursul anului universitar 2015-2016).
Întrebali fiind ce pärere au despre cuantumul gi numärul burselor, 276 de respondenli
(42.7%) au räspuns cä, în prezent, considerä cä este un echilibru între acestea, 278 (43%)
preferä sa existe un numär mai mare de burse (chiar dacä, în condiliile menlinerii fondului de

Pentru lnstitulia de Învä!ämânt Superior: Academia de Studii Economice din BucureÇti

Pag. 58 din 171



RAPORT DE EVALUARE INSTITUTIONALA ARACIS

burse, acestea ar avea un cuantum mai mic), în timp ce numai 14.4% îgi doresc un numär
mai mic de burse, dar cu un cuantum mai mare.
În privinla ponderilor numärului de burse de performan!ä çi excelen!ä de cercetare, 41.6% çi-
ar dori ca ponderile pentru licen!ã sä fie mai mari, iar 24o/o dintre studenli considerä cä

aceste ponderi sunt potrivite. 11.9% sunt de pärere cã ar trebui ca aceste burse sã fie
acordate într-o propo(ie mai mare studenlilor de la masterat.
Studenlii respondenli la chestionar evalueazã procesul de informare cu privire la acordarea
burselor ca fiind bun gi foarte bun în proporlie de 35,07%, iar 33,387% evalueazä în acelaçi
mod activitatea comisiei de acordare a burselor de la nivelul facultälii. În privinla criteriilor de
acordare a burselor, 39,69% le apreciazä, de asemenea, ca fiind bune sau foarte bune,
comparativ cu cei 28,15o/o care se declarä pulin mullumili sau nemullumili fa!ä de aceste
criterii. În cele din urmã, din rezultatele referitoare la termenul de virare a burselor reiese
faptul cã numai 21,690/0 dintre studenli sunt mullumili de acesta , 47 ,84o/o fiind de pärere cä ar
trebui stabilitä o datä exactä a virärii burselor.
Pentru semestrul al ll-lea al anului universitar 2016-2017 s-au acordat urmätoarele categorii
de burse cu finanlare de la bugetulde stat:

- 653 burse sociale, în cuantum de 580 lei/lunã;
- 50 burse de ajutor social ocazional, în cuantum de 580 lei;
- 2267 burse de merit, în cuantum de 700 lei/lunä;
- 350 burse de performan!ä pentru rezultate deosebite la învä!äturä, în cuantum de

1000 lei/lunã;
- 21 burse de performan!ã pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare
gtiinlificã, cât gi pentru rezultate deosebite în activitãlile culturale, organizatorice si
sportive, în cuantum de 1400 lei/lunã.
- 55 burse doctorale, anul I de studiu, în cuantum de 1450 lei/lunä;
- 55 burse doctorale, anul ll de studiu, în cuantum de 1450 lei/lunä;
- 55 burse doctorale, anul lll de studiu, în cuantum de 1680 lei/lunå.

În anul universitar 2017-2018, pentru studenlii universitãlii, ASE a acordat urmätoarele
facilitäli de studii:

- la nivel de universitate s-au acordat 30 de locuri pentru studenlii de la programele

de studii universitare de licen!ä gi masterat, reprezentând cazuri sociale, care sä
desfäçoare activitäli în cadrul universitãlii çi sä primeascä burse semestriale din

venituri proprii care sä le permitä plata taxei de gcolarizare;
- la nivel de universitate s-au acordat 50 de locuri pentru studenlii dornici sä se

implice în activitäli în interesul ASE gi s-au încheiat, cu fiecare dintre ei, contracte de
voluntariat (20 de astfelde contracte, pentru studenlii de la programele de licen!ä sau
de la programele de masterat, organizate la forma de învä!ãmânt cu frecven!ä, care
beneficiazä de finanlare de la buget) sau contracte de acordare bursä din venituri
proprii (30 de astfelde contracte), dupä caz.

Astfel, pentru semestrul I al anului universitar 2017-2018 s-au acordat urmätoarele categorii
de burse cu finanlare de la bugetul de stat:

- 837 burse sociale, în cuantum de 580 lei/lunã;
- 56 burse de ajutor social ocazional, în cuantum de 580 lei;

- 2116 burse de merit, în cuantum de 700 lei/lunä;
- 352 burse de performan!ä pentru rezultate deosebite la învä!äturã, în cuantum de

1000 lei/lunä;
- 19 burse de performan!ä pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare
gtiinfificä, cât gi pentru rezultate deosebite în activitälile culturale, organizatorice gi

sportive, în cuantum de 1400 lei/lunä;
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- 19 burse de performanlä pentru implicarea în activitãli extra-curriculare gi de
voluntariat, în cuantum de 750lei/lunä;
- 55 burse doctorale, anul I de studiu, în cuantum de 1450 lei/lunä;

- 55 burse doctorale, anul ll de studiu, în cuantum de 1450 lei/lunä;
- 55 burse doctorale, anul lll de studiu, în cuantum de 1680 lei/lunä.

Toate categoriile de burse s-au acordat studenlilor integraliçti, pe toatä durata anului
universitar, cu exceplia studenlilor înmatriculali în ultimul an de studiu cärora li s-a acordat
bursa pânä la suslinerea examenului de finalizare a studiilor (conform OMEN 3392 din
27 .02.2017, modificat prin OM EN 4366 I 1 3.07 .20 17).

Bursele sociale s-au acordat în funclie de veniturile pe membru de familie. Bursele de merit
gi bursele de performan!ä pentru rezultate deosebite la învä!äturã s-au acordat în funclie de

rezultatele profesionale, în ordinea descrescätoare a mediilor. Bursele de performan!ä pentru

rezultate deosebite în activitatea de cercetare gtiinlificä, cât si cele pentru rezultate deosebite
în activitälile culturale, organizatorice çi sportive (câte douã burse pe facultate) s-au acordat
studenlilor cu rezultate deosebite în activitatea de cercetare çtiintificä çi celor cu rezultate
deosebite în activitälile culturale, organizatorice si sportive.
Conform prevederilor legale în vigoare, cuantumul bursei sociale a acoperit cheltuielile de

cazate în cãminele studenlegti ale ASE gi cele de masä.
La aceste burse s-au adäugat cele 28 burse de excelen!ä acordate lunar din venituri proprii

studenlilor de la programele de licen!ä, anii ll si lll de studiu, gi de la programele de
masterat, în conformitate cu prevederile art. 6 din Metodologia privind acordarea burselor çi
a altor forme de sprijin social pentru studenlii de la învã,támântul cu frecvenlã în anul
u n ive rsitar 20 1 7-201 8:

- Bursa ,,Mihail Manoilescu" pentru întreaga activitate profesionalä, de cercetare

çtiinlificä, organizatoricä, culturalä gi sportivä, în cuantum de 1000 lei pe lunã;
- 5 burse pentru performanle deosebite în activitatea organizatoricä çi culturalä, în

cuantum de 800 lei pe lunå;

- 22 de burse de excelen!à pentru cercetare, în cuantum de 800 lei pe lunã.

Participarea gi premiile oblinute la Sesiunea Çtiinlificä Studenleascä se regãsesc
printre criteriile de acordare a burselor de excelen!ä pentru rezultate deosebite în

activitatea de cercetare çtiinlificä. Astfel, în urma acestei acliuni, în anul 2017 au fost
acordate 22 burse de excelen!ä, din care 11 la ciclul de licentä si 1 1 la ciclul de

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

este subordonat Rectorului ASE (a se vedea organigrama preluatá la vizilá, ca dovadä).
Atribuliile acestui birou sunt detaliate în ROF alASE.
Periodic, ASE este auditatä extern de cätre exper,tii Curfii de Conturi.
De asemenea, ASE dispune gi de Serviciul Buget si Control Intern, care este condus de
un gef de serviciu, subordonat directorului economic, gi care asigurä planificarea,

organizarea, coordonarea, efectuarea gi controlul activitälilor de control de gestiune, precum

gi întocmirea si execulia bugetului de venituri gi cheltuieli, inclusiv pentru fondurile externe
nerambursabile. Senatul ASE. analizeazá si aprobã anual execulia bugetului de venituri si

cheltuieli, care este fäcutä publicã pe site-ul ASE. (Anexa ASE-076).

Pentru lnstitulia de Învä!ämânt Superior: Academia de Studii Economice din Bucureçti

Pag. 60 din 171



RApoRT DE EVALUARE rNSTrrunoNALÃ eRecrs

ASE are un Cod de eticä çi deontologie profesionafã, integrat în Carta ASE (Anexa ASE-
015) gi este adus la cunoçtin!ä tuturor salarialilor prin intermediul site-ului www.ase.ro gi

vrnnrw.etica.ase.ro, adoptat de cätre Senatul ASE prin HS nr.60 din 30.03.2016 privind

adoptarea Cartei ASE, capitolul XVl, pag. 37, prin care apärä valorile libertalii academice,
autonomiei universitare gi integritälii etice (ASE-122). Aplicarea Codului de eticã çl
deontologìe profesionalá gi analiza încälcärii principiilor si valorilor apärate de acesta sunt
monitorizate de Comr'sia de Eticã çi Deontologie Profesionalá a ASE (Anexele ASE-119 çi
ASE-120).
Dovezi ale aplicärii Codului de eticã çi deontologie profesionalã se regäsesc si în rapoartele
postate pe pagina web r,vunv.etica.ase.ro.
Etica çi deontologia profesionalä universitarä se bazeazá pe si promoveazá în Academia de
Studii Economice din Bucure,gfi principiile: loialitälii fa!ä de universitate, integritälii morale gi

profesionale, cooperärii comunitare non-conflictuale, competiliei oneste, respectului fa!ä de

autoritatea gtiinfificä, tratarea studen{ilor în mod obiectiv, corect si impa(ial. În scopul
operalionalizárii acestor principii, Carta ASE include Codul de eticã çi deontologie
profesionalá universitará, iar în cadrul universitälii îçi desfägoarã activitatea, în baza
Regulamentului propriu, Comisia de Eticä si Deontologie Profesionalä (CEDP), care este o

structurá a Academiei de Studii Economice din Bucuregti, deliberativã, färä personalitate
juridicä, independentä în exercitarea atribuliilor ce îi revin, care coordoneazá gi urmäregte
aplicarea normelor prevãzute în Codulde eticä çideontologie profesionalã universitarã.
Comisia de eticä çi deontologie profesionalã (CEDP) îçi desfägoarä activitatea potrivit
prevederilor Legii Educaliei Nationale nr. 112011 çi ale Legii nr. 20612004 privind buna
conduitä în cercetarea çtiinlificä, dezvoltarea tehnologicä si inovare, obiectivele principale ale
acesteia fiind orientate cãtre mãsurile menite sä creeze o culturä organizalionalã care sã
previnã çi sä elimine acliunile denigratoare gi calomnioase îndreptate atât împotriva
membrilor comunitälii universitare, cât gi împotriva Academiei de Studii Economice din

Bucureçti ca institulie, precum si mãsurile menite sä creeze un cadru propice unei atitudini
integre în activitatea de cercetare çtiinlificä, dezvoltare gi inovare.
Comisia de eticã çi deontologie profesionalã (CEDP) a ASE este alcätuitä din 13 membri,
dintre care: 11 cadre didactice gi 2 studenli. În acord cu Regulamentul Comisiei de Eticä çi
Deontologie Profesionalã, întreaga comunitate universitarä din ASE participã la aplicarea lui

în toate domeniile (conducere, cercetare çtiinlificä, predare si examinare) gi ia mãsuri
eficiente pentru a descuraja, preveni, semnala çi corecta eventualele comportamente lipsite
de eticä. Prin adoptarea acestuia, comunitatea academicã din ASE urmäregte pãstrarea gi

consolidarea imaginii universitare moderne cu o bunã reputalie în mediul educalional si de

integritate academicä. CEDP se întruneçte lunar în gedinle ordinare si de asemenea, se

întruneste în gedinle extraordinare ori de câte ori primegte o petilie sau se autosesizeazá pe

baza unor informalii gi articole de presä.
Rapoartele de analizä ale petiliilor primite de Comisia de Eticá çi Deontologie Profesionalä a
ASE, precum si rapoartele anuale de activitate ale acestei comisii sunt fäcute publice pe

pag i n a https ://etica. a se. rolra poa rte-ced p/.

La vizitá, comisia de evaluare a avut întâlnire cu membrii Comisiei de eticá çi deontologie
profesionalã a ASE Comisia a declarat cä îçi desfäçoarä activitatea atât în urma unor petilii

primite la comisie, cât çi pe bazá de autosesizare (de ex., în urma unor articole de presã).

În perioada de la ultima evaluare institutionalã çi pânã în prezent (2013-2018), urmare a

analizeituturor petiliilor primite, Comisia de Eticã çi Deontologie Profesionalã (CEDP) a ASE
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nu a constatat nicio încälcare a normelor de eticä preväzute în Codul de eticä çi deontologie
profesionalã al ASE Bucuresti. Acest fapt a fost declarat çi asumat gi de membrii CEDP la

întâlnirea cu comisia de evaluare avutä pe perioada vizitei, cu menliunea cä CEDP
funclioneazã în componenla actualã numai din anul 2016, dar faptul este confirmat gi de
rapoartele anuale de activitate ale acestei comisii, ce se regãsesc publicate pe pagina

https :i/etica. ase. ro/rapoa rte-cedp/.
Cazul Prodecanului Facultälii de Finanle-Bänci din ASE, luliu Cosmin Çerbänescu, relinut în
iulie 2014 pentru luare de mitä gi trafic de influen!ä nu a fost adus în atenlia CEDP anterior
intervenliei Parchetului Înaftei Cu(i de Casalie si Justilie. Ca urmare a începerii urmäririi
penale, cazul a fost solulionat de Tribunalul Bucuregti în anul 2015, conform legii,

conducerea ASE aplicând mäsuri administrative (suspendare gi desfacere a contractului de

muncä) gi luând de asemenea, mäsuri de prevenire a unor astfel de cazuri, prin

regulamentele interne.
În ASE, în perioada evaluatä, nu a fost cazul sä fie încälcat Codut de eticã çi deontologie
profesionalã çi ca urmare, nu a fost cazul så fie luate mãsuri de sanclionare a persoanelor,

indiferent de pozilia în Universitate (a se vedea Fiça suplimentará la FV).

Conform Raportului anual al RectoruluiAcademiei de Studii Economice din Bucurcçti privind
starea universitálii în anul 2013
(http://ca.ase.ro/Media/Default/documente/Raport%20Rector%20ASE%20Prof.univ.dr.%20P

lo/o2}l|-leao/o20a p. 5) gi a celor
constatate la vizitä, în anul 2013, Comisia de Eticá çi Deontologie Profesionalã (CEDP) gi-a

desfãgurat activitatea potrivit prevederilor Legii educatiei nalionale nr. 112011, cu modificärile
gi completärile ulterioare, ale Legii nr. 20612004 privind buna conduitã în cercetarea

çtiinlificä, dezvoltarea tehnologicä çi inovare, cu modificärile gi completärile ulterioare,
precum çi ale Codului de eticä çi deontologie profesionalã universitarã. CEDP a fost
coordonatä de prof. univ. dr. Alexandra Lavinia Horobe! - preçedinte gi de prof. univ. dr.

Mihaela lngrid Dragotä - vicepregedinte. Pe parcursul anului 2013, a fost primitã o singurã
sesizare referitoare la o serie de fapte, comportamente si atitudini considerate discriminatorii
în cadrul Departamentului de Statisticä gi Econometrie, sesizare care a fost solutionatä çi
comunicatä pã(ilor implicate.
Conform Raportuluianual al RectoruluiAcademieide StudiiEconomice din Bucureçti privind
starea universitãlii în anul 2014
(nttp:fca.ase.rolU
avelok20Nastaseo/o20-o/o?AaP/o20lll-leao/o20ano/o2jdeo/o21mandala/o20.pdt, p. 4) si a celor
constatate la vizitä, în anul 2014, Comisia de Eticã çi Deontologie Profesionalá (CEDP) gla
desfäçurat activitatea potrivit prevederilor Legii educaliei nalionale nr. 112O11, cu modificãrile

çi completärile ulterioare, ale Legii nr. 20612004 privind buna conduitä în cercetarea

çtiinlificä, dezvoltarea tehnologicä si inovare, cu modificärile çi completärile ulterioare,
precum si ale Codului de eticá çi deontologie profesionalá universitará. CEDP a fost
coordonatä de prof. univ. dr. Alexandra Lavinia Horobe! - pregedinte gi de prof. univ. dr.

Mihaela lngrid Dragotä - vicepregedinte. În anul universitar 2013-2014, comisia a primit 2
note informative de la 2 cadre didactice din Departamentul de Statisticä gi Econometrie,
referitoare la o serie de fapte, comportamente gi atitudini în cadrul acestui departament, care
au fost discutate cu directorul departamentului gi solutionate.
Conform Raporlului anual al RectoruluiAcademiei de Studii Economice din Bucureçti privind
starea universitãlii în anul 2015
(http:/lca.ase.ro/Media/Default/documente/Raport%20Rector%20ASE%20Prof.univ.dr.%20P

avel%20Nastase%20-%20a1%201V-lea%20an%20de%20mandat.pdf , pp. 71-72) gi a celor
constatate la vizitä, în anul 2015, Comisia de Eticá çi Deontologie Profesionalä (CEDP) çi-a
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desfäsurat activitatea potrivit prevederilor Legii Educaliei Nalionale nr. 112011, cu
modificärile çi completãrile ulterioare, ale Legii nr. 20612004 privind buna conduitä în
cercetarea çtiinlificä, dezvoltarea tehnologicä si inovare, cu modificãrile çi completãrile
ulterioare, precum çi ale Coduluide eticã çideontologie profesionalã universitarã.
în anul 2015, Comisia de Eticä çi Deontologie Profesionalä (CEDP) a Academiei de Studii
Economice din Bucureçti a analizat si solutionat 4 sesizäri referitoare la:

1. procesul de admitere la doctorat Scoala doctoralå,,Economie ll" în luna iulie 2015;
2. examenul de suslinere a dizertaliilor la master în sesiunea iunie 2015 la Facultatea

de Finanle, Asiguräri, Bänci çi Burse de Valori;
3. comportamentul unui cadru didactic de la Departamentul de MatematiciAplicate;
4. procesul de acordare a gradaliilor de merit la Facultatea de Ciberneticä, Statisticä si

lnformaticã Economicä.
În urma analizei sesizärilor gi documentalilor primite, în afara solulionãrii sesizãrilor CEDP a
formulat o serie de recomandäri pentru prevenirea apariliei unor alte probleme din domeniul
de competen!ä a CEDP, respectiv luarea unor mäsuri în vederea îmbunätätirii transparenlei
gi comunicärii institutionale:

. completarea metodologiei privind organizarea çi desfäçurarea examenelor de
finalizare a studiilor universitare de licen!ã çi masterat;

. elaborarea unui ghid institulional privind normele de redactare gi prezentare a

lucrãrilor de finalizare a studiilor;
. elaborarea unor proceduri institulionale detaliate cu privire la organizarea examenelor

de finalizare a studiilor;
. asigurarea în permanen!ä a accesului la informaliile cu caracter public prin

intermediul site-ului institulional;
. completarea metodologiilor gi regulamentelor actuale privind admiterea la doctorat cu

informalii privind rolul examenului de specialitate (probä oralä) gi modul de
desfåsurare a acestuia. De asemenea, s-a recomandat înregistrarea sau
consemnarea în scris a interacliunii dintre comisie gi candidali (proces-verbal sau
minutã care sä conlinä întrebärile adresate candidalilor);

. revizuirea metodologiei de acordare a gradaliilor de merit çi clarificarea aspectelor
legate de perioada pe care se face calculul, respectiv a modului de determinare a

punctajului pentru criteriul ,,Evaluarea colegialä a serviciilor aduse comunitãlii".
Conform Rapoñului anual al RectoruluiAcademieide Studii Economice din Bucureçti privind
starea universitãlii în anul 2016
(http : //wr¡¡w. ase. ro/2 0 1 3 . fi les/d esp re ase/leq islatie/strateq i a 1 4-
2O/RAPORTUL%2ORECTORULUI%202016.pdf, pp. 69-70) gi a celor constatate la vizitä, în
anuf 2016, Comisia de Eticã çi Deontologie Prcfesionalã (CEDP) gi-a desfäsurat activitatea
potrivit prevederilor Legii Educaliei Nalionale nr. 112011, cu modificãrile gi completãrile
ulterioare, ale Legii nr. 20612004 privind buna conduitä în cercetarea gtiinlificã, dezvoltarea
tehnologicá si inovare, cu modificärile si completärile ulterioare, precum çi ale Codului de
eticã çi deontologie profesionalã universitará. Activitatea CEDP a ASE a fost coordonatä de
prof. univ. dr. Virginia Märäcine - preçedinte, conf. univ. dr. Raluca lgnat - vicepresedinte,
conf. univ. dr. Dragoç Bâgu - secretar. Componenla acestei comisii a fost aprobatä prin

Hotãrârea Senatului ASE nr. 71124.04.2016 9i modificatä prin Hotärârea Senatului nr.

201114.12.2016. În perioada de referin!ä au fost elaborate urmätoarele documente:
. actualizarea Codului de eticã çi deontologie profesionalá (capitolul XVI din Carfa

Academiei de Studii Economice din Bucureçfl, adoptatã prin Hotärârea Senatului nr.

60/30.03.2016);
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. adoptarea Regulamentului Comisiei de Eticä çi Deontologie Profesionalá (aprobal
prin Hotärârea Senatului nr. 208/1 4.12.2016) çi cooptarea a doi membri fãrä drept de

vot: un reprezentant al Direcliei Juridice gi Contencios Administrativ si un

reprezentant al Direcliei Resurse Umane.
În anul 2016, au fost receplionate çi analizate patru sesizäri privind posibile abateri de la
etica gi deontologia profesionalä:

. douä sesizäri privind cazuri de comportament neetic çi transmiterea de mesaje

injurioase/jignitoare: unul dintre cazuri se aflã în continuare în curs de investigare, în
celälalt caz a fost imposibilä determinarea sursei mesajelor gi identificarea

autorului/autorilor gi a fost transmis räspunsul petenlilor.
. douã sesizäri privind posibile cazuri de plagiat: un caz privind o lucrare de doctorat

(rãspuns negativ în urma verificärii antiplagiat) çi un caz privind lucräri realizate în

cadrul pregãtirii psihopedagogice. în ultimul caz, petentul nu a putut proba

autenticitatea lucrärilor încriminate çi modul de oblinere a acestora. CEDP a fäcut
recomandäri Departamentului pentru Pregätirea Personalului Didactic privind

conlinutul figelor de disciplinã pentru probelor de finalizare a modulelor
psihopedagogice gi arhivãrii lucrärilor.

De asemenea, CEDP a analizat si eventualele incompatibilitäli survenite în urma validärii
mandatelor tuturor membrilor structurilor de conducere si tuturor funcliilor de conducere din

cadrul instituliei çi a propus mecanisme de control pentru monitorizarea acestor situalii.

Conform celor constatate la vizitä, în anul 2017, Comisia de Eticã çi Deontologie
Profesionalã (CEDP) gi-a desfãgurat activitatea potrivit prevederilor Legii Educaliei Nalionale

nr. 112011, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ale Legii nr. 20612004 privind buna

conduitä în cercetarea gtiinlificä, dezvoltarea tehnologicä gi inovare, cu modificärile gi

completãrile ulterioare, precum gi ale Codului de eticä çi deontologie profesionalã

universitarã. Activitatea CEDP a ASE a fost coordonatä de Prof. univ. dr. Virginia Märäcine -
preçedinte, Conf. univ. dr. Raluca lgnat - vicepreçedinte, Conf. univ. dr. Dragog Bâgu -
secretar. Componenla acestei comisii a fost aprobatä prin Hotärârea Senatului ASE nr.

7 1 124.04.201 6 çi mod ificatã prin Hotärârea Senatu lu i nr. 201 I 1 4.1 2.201 6.

in 2017, CEDP a elaborat urmãtoarele documente:
. Raportulprivind activitatea CEDP pentru anul2016;
. Räspunsurile la întrebãrile din Survey on RRI (Responsible Research and lnnovation)

for Higher Education lnstitutions;
. Räspunsul la cererea nr. 3777125.04.2017 a publicaliei Timpolis privind informalii

despre cadrele didactice ale Academiei de Studii Economice din Bucureçfl, care au

girat lucräri çtiinlifice scrise în mediul penitenciar.

Tot în 2017, CEDP a receplionat, respectiv analizat, 3 sesizäri privind posibile abateri de la
etica gi deontologia profesionalä:

1. Prima dintre sesizäri, formulatä de cätre un grup de cadre didactice de la Facultatea

de Management gi Facultatea de Contabilitate gi lnformaticã de Gestiune a privit un

caz de comportament neetic çi transmiterea de mesaje injurioase/jignitoare.

Solulionarea petiliei a fost fäcutä în 2017 cu mare dificultate, ca urmare a multiplelor
încercãri de a contacta persoana reclamatä. Rezultatul analizei a fost transmis
petenlilor gi persoanei reclamate;

2. Cea de a doua petilie a fost formulatã de cãtre un student în anul lll lD al Facultälii de

Contabilitate çi lnformaticä de Gestiune gi s-a referit la o posibilã îndrumare improprie

în elaborarea lucrärii de licen!ä, la o acuzalie de tentativä de luare de mitä prin

,,expectativa nedeclaratã a unor foloase necuvenite", precum gi la o posibilä

neîndeplinire a atribuliilor de serviciu. Acuzaliile au fost îndreptate împotriva a douã
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cadre didactice titulare la Facultatea de Contabilitate si lnformaticä de Gestiune,
precum giîmpotriva întregii comunitäli a ASE care a fost acuzatä de comportament si

organizare bazale pe,,pile, corup!ie, çpagä, cunogtinle si prietenii", respectiv,,abuz de

poziliile academice delinute". Analiza a fost finalizatã atât prin elaborarea räspunsului
adresat petentului, cât gi a unui set de recomandäri în baza rezultatului analizei
petiliei, transmise conducerii Facultälii de Contabilitate çi lnformaticä de Gestiune,
conducerii ASE Bucuregti gi persoanelor acuzate;

3. Cea de a treia sesizare a fost primitä din partea unei foste studente la Facultatea de

Finante, Asiguräri, Bãnci gi Burse de Valori çi a privit posibile încälcäri ale
deontologiei profesionale de cätre trei cadre didactice care predau la aceastä
Facultate. În urma analizei efectuate, a audierii tuturor persoanelor implicate gi a
solicitärii de informalii gi documente suplimentare de la terle persoane din cadrul
ASE, CEDP a constatat cä petilia este neîntemeiatä çi a transmis rezultatul analizei
tuturor pä(ilor implicate.

De asemenea, în anul 2017, CEDP a finalizat procedura gi procesul de verificare a

eventualelor incompat¡bilitãti survenite în urma validärii mandatelor tuturor membrilor
structurilor de conducere gi tuturor funcliilor de conducere din ASE.
Pentru activitatea de cercetare, predare sau examinare, ASE utilizeazá gi pune la dispozilia
cadrelor didactice gi studenlilor gi un soft antiplagiat performant -
www.sistemantiplaqiat.ro, furnizat de S.C. PLAGIAT - SISTEM ANTIPLAGIAT PRIN

INTERNET SRL (contract nr. 24113.01.2017 - ultima facturã achitatä pe anul 2018 a fost
preluatä la vizitä). Rata de similitudine acceptatä pentru lucrärile de finalizare a studiilor
studenlilor ASE este de max. 50% pentru coeficientul de similitudine 1, definit conform
specificaliilor tehnice din Anexa 1 la contract, paragraf 2 a)., çi respectiv, de maxim 570,

pentru coeficientul de similitudine 2, definit conform specificaliilor tehnice din Anexa 1 la

contract, paragraf 2 b).
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II.3 EFICACITATEA
SUPERIOR

EDUcATToNALÄ A rNSTrrunEr DE îruvnrnrvrÂrur,,,

l1.3.1 Admiterea

Organizarea procesului de admitere - respectarea condiliilor legale
În ASE coexistä douä sisteme independente de admitere: pentru studii universitare de

licen!ä cu frecven!ä çi pentru studii universitare de licen!ä la distan!ä/învä!ämânt cu frecven!ä
redusä, constituindu-se douä baze de date distincte, färä legäturä între ele. Un candidat care
doregte sä se înscrie la ambele forme de învä!ämânt are douã înregisträri la admiterea în

ASE.
Diferitele activitäli legate de procesul de admitere sunt descrise riguros în urmãtoarele
metodologii interne: Metodologie privind organizarea çi desfãçurarea concursului de
admiterc la programele de studii universitare de masterat (A¡eXeþ iSE-099, ASE-086 gi

ASE-087), Metodologie privind organizarea gi desfãgurarea concursului de admitere la
studiile universitare de doctoraf (Anexa ASE-090), care sunt actualizate în fiecare an si

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
2017-2018 s-a fäcut prin concurs, pe baza mediei generale de admitere, în sesiunile iulie gi

septembrie, mecanismul de admitere fiind descris în ,,Metodologia privind organizarea çi
desfáçurarea concursuluide admitere la programele de studii universitare de licentã" (Anexa

ASE-082), care este actualizatä în fiecare an.
Admiterea la studiile universitare de masterat (ISCED 7) în anul universitar 2017-2018, s-a
fäcut în ordine descrescätoare a mediei generale de admitere, corelatä cu opliunile
candidalilor, pentru fiecare program de studii.

Adm iterea studenlilor sträin i

Çcolarizarea studenlilor sträini din alte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor
apa(inând Spaliului Economic European çi ai Confederatiei Elveliene se face în aceleasi
condilii preväzute de lege ca gi pentru cetälenii români, inclusiv în ceea ce priveste taxele de

çcolarizare.
Admiterea studenlilor sträin din alte state se face cu respectarea dispoziliilor legale în
vigoare.
În anul universitar 2013-2014, în ASE erau înmatriculali la studii 485 studenli sträini
extracomunitari (cetäleni ai unor state te(e, având un regim tarifar special). De asemenea, în
acelagi an universitar, ASE a primit 76 studenli în programe de mobilitäli (Erasmus gi

acorduri bilaterale), înmatriculali pentru un semestru sau un an universitar.
În anul universitar 2014-2015, în ASE erau înmatriculali la studii 485 studenli sträini
extracomunitari (cetäleni ai unor state te(e, având un regim tarifar special). De asemenea, în

acelagi an universitar, ASE a primit 118 studenti în programe de mobilitãli (Erasmus çi
acorduri bilaterale), înmatriculali pentru un semestru sau un an universitar.
În anul universitar 2015-2016, în ASE erau înmatriculali la studii 645 studenli sträini
extracomunitari (cetäleni ai unor state te(e, având un regim tarifar special). De asemenea, în

acelagi an universitar, ASE a primit 87 studenli în programe de mobilitãli (Erasmus gi

acorduri bilaterale), înmatriculati pentru un semestru sau un an universitar.
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În anul universitar 2016-2017, în ASE erau înmatriculali la studii de licentä si masterat 584
studenli stráini extracomunitari (cetäleni ai unor state tertp, având un regim tarifar special).
De asemenea, în anul universitar 2016-2017, ASE a primit 126 studenli în programe de
mobilitali (Erasmus gi acorduri bilaterale), înmatriculati pentru un semestru sau un an
universitar. Majoritatea studenlilor au provenit din Franla (25,4o/o),ltalia (1 1,9Vo) si Portugalia
(9,5%).

Comunitatea studenlilor internalionali care în anul universitar 2016-2017 au urmat studii
universitare complete reprezintä 39 de nalionalitäli, contribuind în mod semnificativ la
procesul de internalionalizare al ASE. Cei mai multi studenli internalionali au provenit din
Republica Moldova (30,7o/o), Turcia, Albania, lrak, Ucraina, Tunisia, Siria, Germania (cu
ponderi de 3,3 -3,5o/o fiecare).
În luna iunie 2016 a fost organizatã prima edilie a Sãptämânii lnternalionale ASE, având
drept scop promovarea ,,internationalizárä acasä": expunerea gi participarea unui numär cât
mai mare de membri ai comunitälii ASE la evenimente cu caracter international. Timp de o
säptämânä (6 - 10 iunie 2016), au fost organizate 28 de conferinte, mese rotunde, activitäli
culturale, vizite de studii, expozilii, evenimente de socializare care au implicat cadre didactice
gi studenli români gi strãini, precum gi reprezentanli ai corpului diplomatic si ai mediului de
afaceri.
În anul universitar 2017-2018, în cadrul ASE sunt înmatriculali 729 studenli internafionali,
dintre care77 cetäleni ai Uniunii Europene, gcolarizaliîn aceleagi condilii cu cetälenii români

çi 652 cetäleni ai unor state te(e, având un regim tarifar special (cu bursä, färã bursä gi fãrã
taxä, cu taxa în lei, respectiv pe cont propriu valutar). Procentul studenlilor internalionali din

totalul studenlilor înmatriculali în anul universitar curent este de 3,08%.
Repartilia studenlilor strãini pe cicluri de studii este urmätoarea:

- 546 studentiînmatriculali la studii universitare de licen!ä si masterat,
- 100 studenli înmatriculali la studii universitare de doctorat,
- 83 studenti înmatriculali la anul pregãtitor pentru învälarea limbii române.

Anul pregãtitor de învälare a limbii române funclioneazã în cadrul Facultälii de Relalii
Economice lnternalionale, a fost acreditat ARACIS în septembrie 2017 gi atrage atât viitori
studenli aiASE Bucureçti, cât çi din alte arii de specializare.
La vizitä, au fost verificate la secretariatele unor facultäti din ASE, prin sondaj, dosarele
urmätorilor studenli români çi sträini:

1. Boldeiu Cosmin - fac. CIG/ program studii CIG englezå
- Diplomã bacalaureat original
- Declaralie privind parcurgerea unui program licen!ä subventionat de la buget
- Test competen!ã lingvisticä

2. Alan Corina Ramona -fac. CIG/ program studii CAIG masterat
- Diplomä bacalaureat original
- Declaralie privind parcurgerea unui program masterat subvenlionat de la buget

Lucrare examen admitere
- Adeverin!ä absolvire studii licen!ä original

3. Tarabak Laita Hisham Alassaf (lrak) - fac. CIG/ program studii CIG englezã
- Permis gedere
- Diplomã bacalaureat original
- Test competen!ä lingvisticä
- Scrisoare acceptare
- Dispozilie - Acord minister

4. Jamil Hamo (Siria) - Management (englezä)
- Permis çedere
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- Diplomã bacalaureat original
- Test competen!ä lingvisticä
- Scrisoare acceptare
- Dispozilie - Acord minister

Comunitatea studenlilor internationali care urmeazä studii universitare complete în cadrul

ASE reprezintã 52 de nalionalitäli în anul univ. 2017-2018, contribuind în mod semnificativ la
procesul de intemalionalizare a comunitälii universitare. Cei mai mulli studenli internalionali
provin din Republica Moldova (43,88%), Turcia, Albania, Maroc, lrak, Ucraina, Tunisia,

Germania (cu ponderi de 2,5o/o - 4,7o/o fiecare). Din numärul total de studenli internalionali
înmatriculali,301 (41,29%) studiazä în regim de cont propriu valutar, aducând universitälii
venituri estimate din taxele de înmatriculare gi gcolarizare de 750.065 Euro pentru anul

universitar 2017-2018, dupà cum urmeazã:
- 133 la studii universitare de licen!ã - 291.500 Euro,

- 62 la studii universitare de masterat - 170.700 Euro,
- 42la studii universitare de doctorat - 127.865 Euro,
- 64 la anul pregätitor de învälare a limbii române - 160.000 Euro.

În anul 2017, ASE a continuat procesul de ameliorare a structurilorde primire a studenlilor
sträini: suslinerea pregãtirii lingvistice pentru cadre didactice care predau în limbi sträine gi

pentru personal didactic auxiliar (secretariate), monitorizarea conlinutuluiîn limba englezä pe

site-urile facultälilor, elaborarea de materiale informative în limba englezá destinate
studenlilor internalionali. Pentru facilitarea integrärii studenlilor sträini, Biroul de Cooperare

lntemalionalä çi Studenli Stráinia oferit sprijin în relaliile acestora cu celelalte departamente
administrative (secretariat, bibliotecã, serviciul relele etc.) din cadrul ASE. Conform planului

de îmbunätãlire a comunicärii cu studenlii strãini, Biblioteca ASE a organizat o sesiune de

training / seminar de prezentare a serviciilor bibliotecii în limba englezä pentru studenlii
sträini (în data de27.11.2017).

Respectarea numãrului maxim de studenfi gcolarizati în anul I pe programe de studii
de licen!ä/ domenii de master (programe de master)
Conform celor verificate gi constatate la vizitã, a Anexei 3 la FV gi a datelor prezentate în

subcapit. 11.1.6 - Analiza numãrului de studen{i înmatriculali - al prezentului raport, ASE

asigurä respectarea numärului maxim de studenli gcolarizali 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 si devin publice prin prezentarea pe

site-ul oficial al universitälii, cu cel pulin 6 luni înainte de data de suslinere a examenului de
admitere. Aläturi de aceste metodologii, Cifra de çcolarizare aprobatá, Graficul desfãçuñrii
concursului de admitere, situaliile statistice ale anilor anteriori, precum gi tematica
examenelor de admitere sunt publicate atât pe site-ul ASE, cât si în brosuri/pliante -
http :1/tt¡vnru. ase. ro.

l1.3.2 Activitatea de formare profesionalä a studenlilor

În ASE, monitorizarea gi evaluarea periodicä a programelor de studii sunt reglementate prin

,,Codul de asigurare a calitãlii", aplicat în mod riguros gi consecvent (HS din 29.10.2014 gi

verificat la vizitá),
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Pentru inifierea, monitorizarea çi evaluarea periodicã a programelor de studii, a
planurilor de învä!ämânt çi a fiçelor disciplinelor, regulamentul çi codul mai sus amintite
sunt asociate cu procedura operalionalã a SMC -PO-03 lnilierea, monitorizarea çi revizuirea
periodicá a programelor çi activitãlilor desfãçurafe. Procedura stabilegte principiile, metodele
gi criteriile în baza cärora se iniliazã elaborarea, aprobarea, monitorizarea si revizuirea
periodicä a programelor de studii gi a planurilor de învä!ämânt în ASE, indiferent de forma de

învä!ämânt (cu frecven!ä, frecven!ä redusä sau la distan!ä, finanlat de la buget sau cu taxä)
si indiferent de nivelul serviciului educalional (licen!ä, masterat, doctorat, post-doctorat gi

postuniversitar), în vederea asigurärii calitälii educaliei, a satisfacerii agteptärilor
beneficiarilor gi a standardelor de calitate din învã!ãmântul superior.
La finalul fiecärui an de studii universitare de licen!ä, Comisia de evaluare si asigurare a

calitälii la nivel de facultate analizeazä nivelul de satisfaclie al studenlilor în raport cu

dezvoltarea profesionalä gi personalä asiguratä de facultate, informaliile oblinute
reprezentând date de intrare în procesul de îmbunätãlire a calitälii programelor de studii ale
ciclurilor viitoare de studenli.
Periodic, la încheierea fiecãrui ciclu de studii, are loc o revizuire a structurii programelor de

licen!ã, planurilor de învä!ãmânt gi fiselor disciplinelor, inclusiv prin consultarea unor
specialigti din domeniul educaliei (din alte facultãli sau institulii), dar gi din rândul
angajatorilor, al reprezentanlilor pielei muncii sau al unor organizalii profesionale

reprezentative, cu atragerea çi participarea activä a celor mai buni studenli gi absolvenli.
Revizuirea structurii programelor de licen!ä/masteraUdoctorat, a planurilor de învä!ämânt gi

figelor disciplinelor are ca date de intrare gi rezultatele proceselor de benchmarking în raport
cu alte universitåli din larä si din sträinätate efectuate de DRl.
Anual, Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitälii la nivel de ASE întocmegte un Raporf
de autoevaluare a asigurárii calitálii academice. Acest raport este adus la cunoçtinla clienlilor
gi celorlalte pä(i interesate, prin afisare sau prin publicare çi este pus la dispozilia
organismelor abilitate pentru evaluarea externã a calitälii serviciilor educalionale gi de
cercetare gtiinlificä - http://calitate.ase.roldocumente. Pe baza acestui raport, se elaboreazà
propuneri de îmbunätälire a calitälii serviciilor educalionale gi de cercetare stiinlificà.
În ASE, standardul rezultatelor învä!ärii este confirmat prin finalizarea cu succes a studiilor,
reglementatä intern prin Regulamentul privind organizarea gí desfãgurarea examenelor
de finalizare a studiilor de licentä çi masteraf (Anexa ASE-095), realizalá prin examen de

licen!ä, care constã în prezentarea lucrärii de licen!ä si evaluarea cunogtinlelor teoretice gi

aplicative specifice tematicii abordate. Diplomele emise de ASE sunt elaborate în funclie de

calificarea universitarä oblinutã prin parcurgerea programului de studii respectiv, la care se

anexeazá si suplimentele la diplomã, care conlin elemente privind competenlele asigurate de
programul de studii respectiv. Înalta calificare a absolvenlilor ASE, indiferent de programul

de studii urmat, este atestatä de recunoagterea pe piala muncii a valorii rezultatelor învätärii
(fapt confirmat gi de angajatorii ASE la întâlnirea cu echipa de evaluare).
Fiecare program de studii este conceput având în vedere rezultatele învä!ärii, privite ca un

set de cunogtinle, deprinderi si/sau competente pe care o persoanä le-a dobândit sau este
capabil sä le demonstreze dupä finalizarea procesului de învälare, cerinlele calificärii
universitare çi dinamica pielei forlei de muncä çi are definite competenlele generale çi de
specialitate (Anexele ASE-006, ASE-007 gi ASE-008). Programele de studii sunt revizuite
periodic pentru a corespunde dinamicii pielei calificärilor universitare çi profesionale (fapt

confirmat gi de angajatoriiASE la întâlnirea cu echipa de evaluare).
Structura programelor de studii de licen!ä, masterat si doctorat este revizuitä periodic în baza
realizárä unui benchmarking cu alte universitãli din spaliul european si tinând cont de:
Clasificarea ocupaliilor din România - nivel grupã de bazã, conform Clasificãrii intemationale
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standad a ocupaliilor- /SCO 08 (Anexele D-12 çi D-13), Acordul tripaftit privind Cadrul
Nalional al calificãrilor (Anexa D-10), Recomandarea Parlamentului european çi a Consiliului
privind stabilirea Cadrului european al calificãrilor pentru învãlarea de-a lungul vr'epI (Anexa

D-1a) çi Cadrul european al calificãrilor(Anexa D-1 5).

Monitorizarea gi revizuirea periodicã a programelor de studii se realizeazá de cãtre Comisiile
pentru evaluarea gi asigurarea calitälii la nivel de facultate gi de Comisia de evaluare 9i
asigurare a calitälii de la nivelul universitälii si are la bazá feedback-ul studenlilor în
concordan!ä cu Regulamentul privind asigurarea calitälii serviciilor educationale çi de

cercetare çtiin,tificãîn cadrulASEçi PO 146 lnilierea, monitorizarea çi revizuirea periodicã a

planurilor de învá,tãmânt, grilelor de competenlã çi fiçelor de disciplinã (Anexele ASE-097 gi

ASË-135).
Fiecare program de studii universitare de licen!ä (ISCED 6) organizat la nivelulfacultälilor
din cadrul ASE îgi are bine definite competenlele profesionale gi transversale - Anexa ASE-
006 çi descriptorii calificärilor universitare obtinute la absolvirea unui program de studii
universitare de licen!ä - Anexa ASE-007.
Programul de formare psihopedagogicä se desfågoarä la forma de învä!ämânt cu frecven!ä,
în regim de finanlare de la bugetul de stat sau în regim cu taxã, în sistemul creditelor de
studiu transferabile, atât pe parcursul studiilor universitare cât gi în regim postuniversitar,
pentru ambele niveluri de certificare.
Programele postuniversitare de formare gi dezvoltare profesionalä continuä se organizeazã
numai în limbile gi la formele de învä!ämânt în care sunt çcolarizate programele de studii
universitare de licen!ä acreditate în domeniul respectiv pe durata unui an universitar sau
pentru perioade mai scurte, vizând competenle aferente unei ocupalii care poate fi practicatä

doar de un absolvent de studii universitare. Programele postuniversitare de formare gi

dezvoltare profesionalä continuä dispun de locuri finanlate prin taxe de gcolarizare sau

finanlare din alte surse.
Studiile universitare de masterat (ISGED 7) au o duratå de doi ani (120 ECTS) gi sunt
organizate în scopul formärii de competenle profesionale gi transversale din cadrul profilului

economic gi al administraliei publice, absolvenlii oblinând calificäri cu un grad înalt de
specializare çi cu un conlinut orientat spre cercetare. Structura studiilor universitare de
masterat oferã studenfilor, ca avantaj principal, programe ce permit o flexibilitate individualä
mai mare gi care promoveazä mobilitatea nalionalã si internalionalä, prin modularizarea
programelor de studii. De asemenea, se oferå posibilitatea interacliunii între studii gi viala
profesionalä - Anexa D-03.
Fiecare program de masterat se desfägoarä pe baza unor planuri de învä!àmânt çi fiçe de
disciplinä, care vizeazä dobândirea de competenle profesionale çi transversale la absolvire
- Anexa ASE-008.
Studiile universitare de doctorat (ISCED 8) constituie ciclul al lll-lea de studii universitare,
centrat pe învãlarea prin cercetare, a cãrui finalitate constä în dezvoltarea resursei umane
competente în realizarea cercetärii gtiinfifice, capabile de inse(ia pe piala muncii înalt
calificate. Doctoratul are douä componente: Program de pregätire bazat pe studii universitare
avansate gi Program individual de cercetare çtiinlificã - Anexa D-05 .¡l Anexa D-06.
ASE organizeazá doctoratul în douä ramuri de gtiin!ä: Çtiinle economice gi .lfttnfe iuridice.
Acestea includ zece domenii de doctorat, dupä cum urmeazã: Çtiinle economice
Administrarea afacerilor, Ciberneticã çi Sfafisficã, Contabilitate, Economie, Economie çi
Afaceri Interna,tionale, Finante, lnformaticá Economicã, Management, Marketing çi Çtiinle
juridice - Drept - http:/lwww.doctorat.ase.ro/- Anexa ASE-013, Anexa ASE-O14, Anexa D-05

çi Anexa D-06. IOSUD ASE promoveazä interdisciplinaritatea în cadrul studiilor
universitare de doctorat. Studiile universitare de doctorat permit dobândirea unei pregätiri de
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nivelul I din Cadrul European al Calificärilor gi din Cadrul Nalional al Calificãrilor - Anexa D-
10, Anexa D-12, Anexa D-13, Anexa D-14, Anexa D-15, Anexa D-16.
în ASE, studiile universitare de doctorat sunt organizate la forma de învätämânt cu frecvenlã

çi cu frecvenlã redusã. în regim de finanlare de la bugetul de stat gi în regim cu taxå. La

concursul de admitere la studii universitare de doctorat au dreptul sä participe numai
absolvenlii cu diplomã de masterat sau echivalentã acesteia. Domeniul de doctorat este
înscris pe diploma de doctor.
Toli titularii de discipline din cadrul ASE au elaborat cursuri gi alte lucräri de specialitate
necesare desfägurärii în condilii optime a procesului didactic çi de cercetare (condi!ie, de

altfel, impusã gi de titularizarea pe post), care acoperä problematica prevãzutä în figele
disciplinelor - Anexa ASE-053. Conducerea ASE asigurã editarea lucrãrilor sus-menlionate,
iar lucrãrile apärute în alte edituri sunt achizilionate gi puse la dispozilia studenlilor într-un
numär corespunzätor în cadrul bibliotecilor. Meritele gtiinlifice gi profesionale ale corpului
profesoral al ASE sunt evidenliate de numärul çi natura distincliilor stiinlifice si onorifice
acordate prin premii nalionale çi internalionale - Anexa ASE-054.
La nivelul tuturor facultälilor gi al programelor sale, ASE acoperã, în totalitate, cu personal

didactic si de cercetare competent, pentru ciclul de licen!ä, masterat 9i doctorat, activitãlile
preväzute la disciplinele din planulde învä!ãmânt.
Astfel, conform celor verificate si constatate la vizitä çi conform fiçelor vizitei elaborate la
nivelul programelor de studii evaluate pe durata vizitei, ASE asigurä respectarea
drepturilor çi obligafiilor studenlilor (contractul de çcolarizare), respectarea
regulamentelor, procedurilor gi metodologiilor referitoare la activitatea studenfilor,
respectarea curriculumului universitar / planului de învä!ãmânt pe fiecare promolie,
respectarea conlinutului figelor disciplinelor, respectarea normelor privind formaliile
de studii; corelarea cu spafiile de înväfämânt, conform orarelor afigate çi respectiv,
respectarea reprezentativitäfii studenfilor în structurile ASE.
Astfel, cu privire la respectarea drepturilor gi obligaliilor studenlilor (contractul de
gcolarizare), conform cu Regulamentul privind activitatea didacticã pentru studiile
universitare de licen!ã (Anexa HS nr. 151128.09.2016), înmatricularea la Academia de
Studii Economice din Bucureçfi se face prin decizia rectorului, în baza propunerii înaintate de

cätre decanul facultälii, dupä îndeplinirea tuturor cerinlelor legale stabilite prin metodologia
de admitere. Dupã înmatriculare, studenlii sunt înscrigi în Registrul matricol sub numär unic,

învä!ãmânt în cadrul aceleiagi facultäli.
Dupä înmatricularea în anul I de studii, candidalii admigi trebuie sä semneze contractul de

sfudri pentru întreaga perioadä de gcolarizare, conform metodologiei de admitere la studii
universitare de licen!ã. Nesemnarea contractului în termenele stabilite de Consiliul de
Administralie conduce la exmatriculare. Pe parcursul gcolarizärii, dacä se vor modifica
prevederile contractuale, se vor încheia acte adilionale. Pentru programele organizate la

forma de învä!ãmânt la distan!ä se semneazä anual si contractul de scolarizare.
Candidalii cetäleni sträini, dupã înmatricularea în anul I de studii, vor semna contractele
pentru întreaga perioadä de gcolarizare. Nesemnarea contractului în termenele stabilite de
Consiliul de Administralie conduce Ia exmatriculare. Pe parcursul çcolarizãrii, dacä se vor
modifica prevederile contractuale, se vor încheia acte adilionale.
înmatricularea în anul al ll-lea de studiu se face ca urmare a transferului/mobilitãlii definitive
de la o facultate la alta, de la o specializare la alta, în cadrulAcademiei de Studii Economice
din Bucuregti sau de la alte institulii de învä!ãmânt superior, în conformitate cu prevederile
prezentului regulament. La înmatriculare, solicitanlii care au primit aprobarea pentru

transfer/mobilitate definitivä vor încheia un contract pentru perioada de çcolarizare rämasä.
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Înscrierea studenlilor în anul al ll-lea sau al lll-lea de studiu, dupä anul în care s-a produs

înmatricularea, se face automat.
Înscrierea în anul lll suplimentar se face conform Calendarului studentului aprobat de

Consiliul de Administralie, pe baza unei solicitäri scrise din partea studenlilor care

îndeplinesc condiliile prevãzute în acest regulament. La înscriere, studenlii vor achita o taxä
aprobatä de Senatul universitar.
Dosarele personale ale studenlilor se completeazä în fiecare an cu eventualele contracte
sau acte adilionale la contractele de studii gi cu eventualele documente care privesc situalia

çcolarä çi socialä (întreruperi de studii, transferuri/mobilitäli, reînmatriculäri, drepturi sociale,

obligalii financiare etc.).

Dupã înmatriculare studentul primegte cardul de student. Cardul de student stä la baza

legitimärii pentru toate serviciile gi activitãlile din Academia de Studii Economice din

Bucuresti. Prezentarea cardului de student la evaluarea cunoçtinlelor este obligatorie. În

cazulîn care studentul pierde cardul, i se poate elibera duplicat, în schimbul unei taxe, dupä
publicarea în presä a anunlului privind pierderea acestuia.
Conform cu Regulamentul privind activitatea didacticã pentru studiile universitare de
masterat (Anexa la HS nr. 153128.09.2016), înmatricularea la ASE se face prin decizia

rectorului, în baza propunerii înaintate de cätre decanul facultãlii, dupä îndeplinirea tuturor
cerinlelor stabilite prin metodologia de admitere. Dupã înmatriculare, studenlii sunt înscrigi în

Registrul matricol sub numãr unic, valabil pentru întreaga perioadä de gcolarizare.
Dupä înmatricularea în anul I de studii, candidalii admigi trebuie sã semneze contractul de

studii pentru întreaga perioadã de gcolarizare, conform metodologiei de admitere la studii

universitare de masterat. Nesemnarea contractului în termenele stabilite de Consiliul de
Administralie conduce la exmatriculare. Pe parcursul gcolarizärii, dacä se vor modifica
prevederile contractuale, se vor încheia acte adilionale.
Candidalii cetäleni sträini, dupã înmatricularea în anul I de studii, vor semna contractele
pentru întreaga perioadå de gcolarizare. Nesemnarea contractului în termenele stabilite de

Consiliul de Administralie conduce la exmatriculare. Pe parcursul çcolarizãrii, dacã se vor
modifica prevederile contractuale, se vor încheia acte adilionale.
Înscrierea studenlilor în anul al ll-lea de studiu, dupä anul în care s-a produs înmatricularea,

se face automat.
Înscrierea în anul ll suplimentar se face conform Calendarului studentului aprobat de

Consiliul de Administralie, pe baza unei solicitäri scrise din partea studenlilor care
îndeplinesc condiliile preväzute în acest regulament. La înscriere, studenlii vor achita o taxä
aprobatä de Senatul universitar.
Dosarele personale ale studenlilor se completeazä în fiecare an cu eventualele contracte
sau acte adilionale la contractele de gcolarizare çi cu eventualele documente care privesc

situalia çcolarä si socialä (întreruperi de studii, reînmatriculäri, drepturi sociale, obligalii
financiare etc.).
Dupã înmatriculare studentul primegte cardul de student. Cardul de student stä la baza

legitimãrii pentru toate serviciile gi activitälile din ASE. Prezentarea cardului de student la
evaluarea cunogtinlelor este obligatorie. În cazul în care studentul pierde cardul, i se poate

elibera duplicat, în schimbul unei taxe, dupä publicarea în presä a anunlului privind pierderea

acestuia.
Conform cu Regulamentul institulional de organizare çi desfäçurare a studiilor
universitare de doctorat (2017), dupä aprobarea rezultatelor admiterii de cåtre Senatul
ASE, biroul CSUD asigurä încheierea contractului de studii universitare de doctorat cu

fiecare student- doctorand. Contractul de studii universitare de doctorat stabileçte drepturile
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gi obligaliile ce revin studenlilor-doctoranzi, conducätorilor de doctorat, precum gi ASE-
IOSUD, prin intermediul çcolilor doctorale.
Modelul-cadru al contractului de studii universitare de doctorat si cel al actelor adilionale la

acest contract a fost elaborat de cätre biroul CSUD, împreunä cu Direclia Juridic gi

Contencios Administrativ, în concordan!ã cu prevederile Codului gi al Regulamentului
institulionalsi a fost avizat de cätre CSUD si aprobat de cãtre Consiliul de Administratie.
Contractul de studii universitare de doctorat este semnat de: studentul-doctorand,
conducätorul de doctorat, directorul gcolii doctorale gi RectorulASE.
Contractul de studii universitare de doctorat cuprinde cel pulin urmätoarele informafii: a)

datele de identificare ale studentului-doctorand si ale conducätorului de doctorat; b) date
despre ASE-IOSUD si scoala doctoralã; c) date despre programul de studii universitare de

doctorat; d) tema de cercetare aleasä; e) limba în care se redacteazã çi se susline teza de
doctorat; f) limba în care se desfägoarä doctoratul; g) termenul de finalizare a tezei de
doctorat; h) condiliile de prelungire a termenului de finalizare a tezei de doctorat; i)

cuantumul taxei de studiu; j) condiliile de întrerupere a studiilor de doctorat, respectiv de
prelungire a termenului de finalizare a tezei de doctorat.
Dupä încheierea contractului de studii universitare de doctorat, studenliiìoctoranzi sunt
înmatriculali în cadrul scolii doctorale la care au fost declarali admigi.
Înmatricularea studentilor-doctoranzi la ASE-IOSUD se face prin decizia Rectorului, dupä
îndeplinirea tuturor cerinlelor legale. Dupä aprobarea înmatriculärii, studenlii doctoranzi sunt
înscrisi în registrul matricol, sub numär unic, valabil pentru întreaga perioadã de gcolarizare
în cadrul aceleiagi gcoli doctorale.
Dupã emiterea deciziei de înmatriculare, persoana admisã are calitatea de student
doctorand pe întreaga perioadä a desfägurãrii programului de doctorat, de la înmatriculare gi

pânä la data acordärii titlului de doctor, mai pulin pe perioadele de întrerupere a studiilor sau
pânä la data exmatriculärii, dupä caz.

Studenlii-doctoranzi pot fi încadrali de cätre ASE-IOSUD ca asistenti de cercetare sau

asistenli universitari, pe perioadã determinatä. Studentul-doctorand poate desfägura activitäli
didactice, potrivit contractului de studii universitare de doctorat, în limita a 4-6 ore

convenlionale didactice pe sãptämânä. Activitälile didactice care depäçesc acest nivel vor fi
remunerate în conformitate cu legislalia în vigoare, intrând sub incidenla Codului muncii, cu
respectarea drepturilor çi obligaliilor ce revin salariatului gi cu plata contribuliilor datorate,
potrivit legii, la asigurärile sociale de stat, la asigurärile pentru gomaj, la asigurärile sociale de
sãnätate si pentru accidente de muncä gi boli profesionale.

Dosarele personale ale studenfilor-doctoranzi se completeazä în fiecare an cu eventualele
contracte sau acte adilionale la contractele de studii si cu eventualele documente Si decizii
care privesc situalia gcolarä çi socialä.
Dupä înmatriculare, studentul-doctorand primeste un card pe baza cäruia acesta se
legitimeazä pentru toate serviciile çi activitãlile din cadrul ASE-IOSUD. În cazul în care
studentul pierde cardul, i se poate elibera la cerere un duplicat, în schimbul unei taxe, dupä
publicarea în presã, de cätre doctorand, a anunlului privind pierderea acestuia.
Cu privire la respectarea reprezentativitälii studenlilor în structurile ASE: mecanismul
de alegere a reprezentanlilor studenlilor în consilii, senat çi alte structuri este clar descris în
Cartã gi Regulamentul privind reprezentarea çi activitatea socialã a studenlilor- Anexa ASE-
027. Mecanismul de alegere este democratic gi transparent, nediscriminatoriu si nu limiteazä
dreptul studenlilor de a reprezenta si de a fi reprezentati. Sistemul de conducere utilizeazã
sisteme informalionale gi de comunicare, de tip lntranet gi lnternet - www.ase.ro.
Reprezentanlii tuturor seriilor din toli anii de studiu din fiecare facultate tormeazá Consiliul
Studen{ilor Facultälii. Ulterior au fost organizate alegeri pentru desemnarea reprezentanlilor

Pentru Institulia de Învå!åmânt Superior: Academia de StudiiEconomice din Bucureçti

Pag.73 din l7l



Er^Et¡îE¡T FtE E\r^¡ r t^E E tt'leTlTl lTtrìrt^l i roln¡c¡\Ãr gl\t gL LYÃEgÃl\L ttlu¡ I I 9! !vllÃLÃ Ãr\Ãvrv

studenlilor în Consiliile Facultälilor, Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat gi Senatul

Universitar, în conformitate cu numärul locurilor alocate studen!ilor. Reprezentanlii
studenlilor în Consiliul Facultälii constituie Biroul Permanent al Consiliului Studenlilor.
Reprezentanlii studenlilor în Senatul Universitar gi reprezentantul studenlilor în Consiliul de
Ad ministralie constitu ie Senatul Studenlilor.
Ca parte componentä a Senatului Universitar çi organ decizional al Uniunii Studenlilor
Academiei de Studii Economice din Bucuregti (USASE), Senatul Studenlilor reprezintä

interesele studenlilor care studiazä în cadrul universitälii, sesizeazä problemele cu care
aceçtia se confruntä, colaboreazä gi realizeazá demersuri pentru îmbunätälirea situaliei
comunitälii studenleçti. Pentru obtinerea unor rezultate optime în acest sens, membrii

Senatului Studenlilor s-au reunit säptämânal pentru a stabili coordonatele de lucru.

Conducerea a fost asiguratã de Biroul Permanent, care este alcätuit din gapte membri:
pregedintele, patru vicepreçedinti, un secretar general çi un secretar. În sensul cregterii
eficien!ei activitälii, Senatul Studenlilor gi-a diversificat structura, fiind înfiinlate diverse

compartimente de specialitate
Fiecare dintre aceste departamente, direclii gi servicii a fost coordonatã de câte un membru

al Senatului Studenlilor gi a avut în componenla sa membri din Consiliile Studentilor de la
nivelulfacultälilor gi alli voluntari, studenli aiASE.

Situalia constatatã la vizitä pe programele evaluate este urmãtoarea:

1. Programul evaluat / Domeniul de licentã: Administrarea afacerilor (în limba englezã)
/ Admin istrarea afacerilor
Cu privire la respectarea curriculumului universitar / planului de învãfämânt pe fiecare
promofie: toate disciplinele prevãzute în Planul de învã,tãmánf al programului sunt acoperite
de personal didactic care îndeplinegte cerinlele legale pentru ocuparea posturilor didactice, 8
fiind gi conducätor de doctorat sau pregätirea inilialã çi competenle în domeniu. (v. Anexa
P02). Cele 67 de cadre didactice care desfãçoarä activitäli didactice la disciplinele preväzute

in Planul de învãlámánf provin din 14 departamente ale ASE.
Programul de studiu Administrarea Afacerilor (în limba englezá) se prezintä sub forma unui
pachet de documente care include: obiectivele generale çi specifice ale programului; planul

de învä!ãmânt - Anexa P-12 - cu ponderea disciplinelor exprimatä prin credite de studiu
ECTS çi cu disciplinele ordonate succesiv în timpul de gcolarizare. Disciplinele existente în
Planul de învãlämánf, într-o succesiune logicä gi egalonate pe câte un semestru, respectã

standardele ARACIS, fiind studiate atât discipline fundamentale, cu un numär total de min.

60 ECTS gi o pondere în totalul orelor didactice cuprinsã între 25-30o/o, dar gi discipline
specifice programului de licen!á Administrarea Afacerilor (în limba englezá), respectiv,

discipline de domeniu, între 35-40%, discipline de specialitate, între 25-30% çi discipline
complementare, între 5-10%, între B0% çi 90% dintre discipline fiind obligatorii, restul fiind

oplionale (cu exceplia anului I si a celeide a doua limbi strãine).
Cu privire la respectarea conlinutului fiçelor disciplinelor: programul de studii
universitare de licen!ä Administrarea Afacerilor, cu predare în limba engleza, include douä
categorii de documenle'. Planul de învãlämânt cu ponderile disciplinelor exprimate prin

credite de studiu ECTS gi cu disciplinele ordonate succesiv în timpul de çcolarizare (Anexa

P-12); fiçele disciplinelor incluse în Planul de învá,tãmánf (Anexa P-13), respectiv rezultatele
în învälare exprimate în forma competentelor cognitive, tehnice sau profesionale gi afectiv-
valorice care sunt realizate de o disciplinä (Anexa P-13)
Fiecare disciplinã din cadrul planului de învä!ämânt este astfel proiectatä încât sä îmbine
transferul de cunogtinle, învälarea gi examinarea studenlilor (Anexa P-14). Metodele de
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examinare si evaluare a studenlilor sunt centrate pe rezultatele învä!ãrii si anun{ate
studenlilor din timp çi în detaliu. Din figele disciplinelor se observä numärul orelor de curs,
seminar, lucräri aplicative, laborator, modul de examinare, çi ponderea diferitelor activitãli în
evaluarea finalã (Anexa P-14). În acelaçi timp, în condiliile în care activitatea desfäçuratä în

cadrul seminariilor deline o pondere importantã în cadrul notei finale, evaluarea sumativá
este foarte importantä, asigurând cadrului didactic posibilitatea de a relua acele elemente
care, în urma evaluärii, au demonstrat cä nu sunt stäpânite de cätre studenli.
ASE çi toate facultälile ei oferä informalii gi date, cantitative si calitative, actuale gi corecte,
privind calificärile, programele de studiu, diplomele, personalul didactic gi de cercetare,
facilitälile oferite studenlilor, oferta educalionalã, planurile de învã!ámânt, fisele disciplinelor,
baza de cercetare, centrele de cercetare, revistele editate, program secretariat, paginä
personalã student, date statistice, baza legislativä internä si nationalä, graficul gi calendarul
activitälilor, informalii financiare si orice alte informalii de interes pentru public, în general, çi
pentru studenli, în special. Aceste informalii se gäsesc atât pe site-ul ASE - www.ase.ro¡
precum çi pe site-ul fiecärei facultäli - www.fabiz.ase.ro. Site-ul facultälii (atât în limba
românä, cât gi varianta în limba englezä) oferã informalii generale privind programele de
studii, activitatea de cercetare la nivelul facultälii, precum gi parteneriatele încheiate de

Facultate cu mediul de afaceri. Site-ul facultälii asigurä çi o promovare permanentä a

conferinlelor în curs de derulare, atât a conferintelor destinate studenlilor, cât gi a celor
destinate cadrelor didactice.
Cu privire la respectarea normelor privind formaliile de studii: formaliile de studiu se

organizeazá pe 2 serii gi pe grupe de 25 studenli. Acestea sunt astfel dimensionate încât sä

asigure desfãgurarea eficientä a procesului de învä!ämànl (Rapoñ de autoevaluare, p. 77).

Cu privire la corelarea cu spaliile de învä!ãmânt, conform orarelor afiçate: orarul la
programul de studii permite desfägurarea optimä a activitälii didactice gi alocarea adecvatä a
sälilor de curs, seminar gi laborator, evitându-se suprapuneri sau eventualele
disfunclionalitãli (Anexa P21). Orarul este afigat pe portalul facultälii, în cadrul secliunii
dedicate specializärii - Student.fabiz.ase. rolstudent-fabizlora r.

Simularea programului previzional a dovedit cä existã posibilitatea organizãrii programului cu

14 grupe în condilii normale.
Activitatea didacticä în cadrul programului de studii Administrarea Afacerilor (în limba
englezã) se desfägoarã în sãlile de curs si seminarii ale ASE, zilnic, în intervalul orar 7:30 -
19:30. Cursurile de desfãçoará în 10 säli de curs sau amfiteatre, totalizând 1082.4 m2,

dotate cu tehnicä corespunzätoare (videoproiector, calculator, ecran de proieclie) - Anexa P-

36, Anexa P-37, Anexa P-38, Anexa P-39, AnexaP-AA.
Seminariile se desfäçoarä în 13 säli de seminar çi 6 laboratoare de informaticä dotate cu

tehnicã lT, totalizând 870.15m2, dotate cu sisteme multimedia çi tehnicä corespunzätoare
(videoproiector, softuri specifice, calculatoare, ecran proieclie). Buna desfäçurare a
activitälilor în laboratoare este asiguratå si de un numãr de 1 laborant si tehnician cu
pregãtire tehnicã de specialitate.
Baza materialã a Departamentului de Educalie Fizicã çi Sporf cuprinde un Complex Sportiv
dat în folosin!ä în 1996, care se compune din: douä säli de 30120 m pentru diferite jocuri

sportive si tenis de câmp, o salä de gimnasticä aerobicã si judo, o salä de culturä fizicä
medicalã, o salä de dezvoltare fizicã gi trei säli de fitness, dotate cu aparaturä tehnicä de
specialitate modernä gi instalaliide amplificare audio.
La nivelul disciplinelor care au preväzute activitäli de laborator (disciplinele de informaticä gi

econometrie) lucrärile aplicative se desfäçoarä în säli dotate corespunzätor cu tehnicä de

calcul, astfel încât se asigurã 1 calculator la 1.04 student.
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2. Programul evaluat / Domeniul de licenfã: Administrarea afacerilor în come4, turism,
servicii, merceologie çi managementul calitälii / Administrarea afacerilor
Cu privire la respectarea curriculumului universitar / planului de învã!ãmânt pe fiecare
promofie: prin structura gi pregätirea cadrelor didactice Facultatea de Business si Turism

acoperã, pe cel pulin un ciclu de licen!ä, activitälile preväzute la disciplinele din Planul de

înválámânt al programului evaluat cu cadre didactice competente - Anexa P-02.

Programul de studiu Administrarea afacerilor în come(, turism, seruicii, merceologie çi
managementul calitá,tii se bazeazä pe corespondenla dintre rezultatele în învälare çi
calificarea universitarä si se prezintä sub forma unui pachet de documente care include:
obiectivele generale gi specifice ale programuluii Planul de învãlãmánf - Anexa P-12 - cu

ponderea disciplinelor exprimatä prin credite de studiu ECTS gi cu disciplinele ordonate
succesiv în timpul de gcolarizare, fiçele disciplinelor, competenlele scontate ale absolvenlilor,

co respu nzätoare calificárii.
Planul de înválãmánf al programului de studii universitare de licen!ä Administrarea afacerilor
în comer{, turism, servicii, merceologie çi managementul calitãfri a fost întocmit conform
normelor legale în vigoare, linând seama atât de cerinlele procesului Bologna, cât gi de
necesitatea asigurärii unui nivel de cunostinle optim cerute de piala muncii în domeniul
Administrarea afacerilor, cuprind discipline fundamentale, de specialitate, în domeniu gi

complementare, grupate la rândul lor în discipline obligatorii, oplionale çi facultative, în
conformitate cu standardele specifice aprobate de Consiliul ARACIS, cu consultarea
studenfilor, angajatorilor si a altor actori interesali - Anexa P-12. Planul de învãlãmánf pentru

promolia 2017-2020 cuprinde un numär de 46 discipline (din care I pachete opfionale: 6 formate

din limba sträinä s,i 2 pachete care cuprind 7, respectiv 6 discipline), cu un fond de timp de ore
(inclusiv Educa,tie fizicã çi sport).

Din punctul de vedere al conlinutului disciplinelor, Planul de înválämánf pentru programul de
licen!ä evaluat cuprinde:

- discipline fundamentale: 18 discipline, cu 73 ECTS, respectiv 40,55o/o;

- discipline din domeniu si specialitate: 27 discipline, 107 puncte credit, respectiv 59,45o/o;

- disciplinele complementare: 1 disciplina, 0 puncte credit.

Dupä oplionalitate, planul de învä!ämânt cuprinde:
- discipline obligatorii: 37 discipline, 154 puncte credit, adicä 85,55%;
- discipline oplionale: I discipline, 26 puncte credit, adicá 14,45o/o.

Disciplinele de studiu cuprinse în planurile de învã!ämânt sunt prevãzute într-o succesiune
logicã si au fost dezvoltate pornindu-se de la definirea gi delimitarea precisä a competenlelor
generale gi de specialitate pe domeniul studiilor universitare de licen!ã evaluat, în corelalie
cu competenlele corespunzätoare ale studiilor universitare de masterat. Planurile de
învä!ämânt ale programului studii asigurä absolvenlilor säi competenle compatibile cu cadrul
nalional al calificärilor în învä!ämântul superior - Anexa P-13, iar structura acestora este
compatibilä cu cea a planurilor de învä!ämânt din universitäli ale Uniunii Europene, ponderile

disciplinelor fiind exprimate în credite de studii transferabile, în sistemul european ECTS,
astfel cä studenlii programului de licen!ã beneficiazä de mobilitälile oferite de programul
Erasmus+.
Baza materialä a ASE în care funclioneazä programul de licen!ä al Facultãliide Busrness çi
Turism corespunde standardelor care asigurã desfägurarea unui proces de învä!ãmânt de

calitate, în concordan!ä cu planurile de învä!ämânt gi cu numãrul de studenli - Anexa P-36.

Activitatea didacticã çi de cercetare a programului de studii evaluat se desfãgoarä în spalii
de învätämânt aflate în proprietate - säli de curs, amfiteatre, säli de seminar, laboratoare -
dotate corespunzätor cu tehnicä de calcul, sisteme multimedia (smartboard, video gi

retroproiectoare, ecrane de proieclie, flip-chart-uri etc.) - Anexele P-37 çi P-38.
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Cu privire la respectarea confinutului fiçelor disciplinelor: disciplinele de studiu cuprinse
în planul de învä!ämânt au la bazá Fþe de disciplinã, în care sunt precizate obiectivele
disciplinei, continutul tematic de bazá, repartizarea numärului de ore de curs, seminar çi
activitãli aplicative etc. pe teme, competenle specifice acumulate (profesionale gi

transversale), sistemul de evaluare a studenlilor, bibliografia minimala, coroborarea
conlinuturilor disciplinei cu asteptãrile reprezentantilor comunitälii epistemice, asocialii gi

angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului, conform modelului ARACIS.
Sursele bibliografice recomandate prin figele disciplinelor se regäsesc în bibliotecä în format
fizic sau pot fi accesate online - Anexa P-14.
în Ptanut de învãlãmánf gi în fiecare Fiçã de disciptinã sunt precizate: modul de examinare gi

evaluare, potrivit specificului fiecãrei discipline linând cont de rezultatele în

învälare/co mpetenlele programate
Titularii de discipline din cadrul programului de studii universitare de licen!ã Administrarea
afacerilor în comerl, turism, seruicii, merceologie çi managementul calitãlii au elaborat
cursuri çi alte lucräri necesare procesului de învä!ämânt, care acoperä integral problematica
preväzutä în Fþe/e de disciplinà, cu respectarea standardelor academice - Anexa P-1 1.

Cursurile publicate pot fi consultate la biblioteca ASE. Anexa 5 FV.
Pentru fiecare discipliná din Planul de învãlämânt al programului de studii evaluat existä o

fiçã a disciplinei care conline urmätoarele informalii: categoria formativä a disciplinei
(fundamentalã, de specialitate etc.); regimul disciplinei (obligatorie, oplionalä, facultativã);
fondul de timp (numãrul de ore pe sãptãmânä gi pe semestru, numärul de ore de studiu
individual); numärul de credite; disciplinele anterioare condilionate sau recomandate;
competenlele specifice pe care le asigurä disciplina, profesionale si transversale; obiectivele
disciplinei (generale si specifice) continutul disciplinei; bibliografia, modul de evaluare a
studentului, precum si precizãri asupra activitälilor de predare (cursuri), a activitãlilor de
seminar çi a celor practice, cu menlionarea temelor si a numärului de ore afectate parcurgerii

fiecärei teme, criteriile si metodele de evaluare, inclusiv standardul minim de performan!ä -
Anexa P-14.
lnitierea, monitorizarea gi evaluarea periodicä a planurilor de învä!ämânt si a fiselor
disciplinelor sunt efectuate conform PO-146 ,,lnitierea, monitorizarea çi revizuirea periodicá a
planurilor de înváfámânt, grilelor de competen!á çi fiçelor de disciplinã"- Anexa ASE-76.
Procedura stabilegte principiile, metodele çi criteriile in baza cärora se iniliazä elaborarea,
aprobarea, monitorizarea gi revizuirea periodicä a planurilor de învä!ämânt, a grilelor de
competen!ã si a fiselor de disciplinã în ASE, indiferent de forma de învä!ãmânt (cu frecven!ã,
frecventä redusä sau la distan!ã) gi indiferent de nivelul serviciului educalional (licen!ä,

master, doctorat sau postuniversitar), în vederea asigurärii calitãlii educaliei, a satisfacerii
açteptärilor beneficiarilor si a standardelor de calitate din învä!ãmântul superior. Prin

aplicarea procedurii se urmäreçte: asigurarea sistemului de competenle necesare unui
economisUspecialist în administralie publicä, asigurarea compatibilitãlii structurii curriculare
de la ASE cu cele ale unor universitäli europene de prestigiu, ca element important pentru
recunoasterea diplomelor ASE în !ãrile Uniunii Europene; corelarea planurilor de învä!ämânt
ale facultälilor din ASE; îmbunätälirea corelärii planurilor de învä!ämânt cu figele disciplinelor
curriculare çi evitarea suprapunerilor tematice redundante (cu exceplia cazurilor în care sunt
dezvoltate si aprofundate cunostinlele din amonte pe flux educalional, cu scopul dezvoltãrii gi

aprofundärii domeniului de studiu).
Strategia de predare-învãlare a Facultãliide Busrhess gi lurism este centrarea pe student çi
utilizarea feed-back-ului Consiliului Consultativ al facultätii pentru adaptarea fiselor de
disciplinä la cerinlele pielei muncii.
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Cu privire la respectarea normelor privind formaliile de studii: formaliile de studiu (serii,

grupe) sunt astfel dimensionate - grupe: 25-30 studenli gi serii: 150-180 studenli, în
conformitate d) ,,Metodologia privind întocmirea statelor de funclii ale personalului didactic
din ASE - Anexa ASE-39 pentru toate activitälile didactice, încât sä asigure desfägurarea

eficientä a procesului de învä!ãmânt, sã respecte standardele ARACIS. Acestea sunt
validate de CA si aprobate de Senat în fiecare an, înaintea începerii anului universitar -
Anexa P-20. În anul universitar 2017-2018 la programul de studii evaluat sunt înmatriculali
1245 de studenli: 496 în anul I (3 serii, 19 grupe), 361 în anul ll (3 serie, 14 grupe) gi 388 în

anul lll (3 serii, l5 grupe). - Anexa P-20 çi Anexa 3 FV

Numärul de locuri în sãli de curs, seminar gi laborator este corelat cu märimea formaliilor de

studii (serii, grupe, subgrupe) este în conformitate cu normativele în vigoare Anexa P-20 gi

Anexa 3 FV.

Procesul de învä!ämânt al programului Administrarea afacerilor în come(, turism, servicii,
merceologie çi managementul calitä,tii se desfäçoarä pe parcursul unui an universitar,

conform orarului, cu respectarea reglementärilor legale în vigoare - Anexa P-21. Formaliile
de studiu îgi desfägoarä activitatea în condilii optime, în spalii de învä!ämânt çi cercetare
(säli de curs, seminar çi laboratoare), corespunzàtoare ca suprafa!ä gi dotare - Anexa P-22.

La programulde studii universitare de licen!ä evaluat, pentru anul universifar 2017-2018 sunt
preväzute, în orar, în medie 26 de ore pe säptämânä. Pentru pregãtirea suplimentarä sunt
programate ore de consultalii.
Cu privire la corelarea cu spafiile de învã!ãmânt, conform orarelor afiçate: programarea

formaliilor de studii (serii, grupe gi subgrupe) în cadrul spaliilor de învä!ämânt (alcätuirea

orarului, pe ani de studii) are loc în funclie de dimensiunea formaliilor de studii respective gi

de capacitatea sälilor existente în cadrul A.S.E., astfel încât activitatea didacticä çi de

cercetare sä se desfäçoare la parametri optimi - Anexa P-39.
Capacitatea spaliilor de învã!ämânt pentru programul de studii Administrarea afacerilor în
comerf, turism, seruicii, merceologie çi managementul calitã,tiieste de: 31 säli de curs (cu o
suprafa!ä de 4640,03mp) pentru activitälile de predare la disciplinele din planul de
învä!ämânt; 35 säli de seminar (1213,08mp); 39 laboratoare având 2156,62mp, 120 locuri,

reprezentând 2,06 mp /loc; 10 sälide lecturä dedicate programuluiîn bibliotecä. Anexa P-39,

Anexa 2 FV

Numärul de locuri în säli de curs, seminar çi laborator este corelat cu märimea formaliilor de

studii (serii, grupe, subgrupe) este în conformitate cu normativele în vigoare Anexa P-20 gi

Anexa 3 FV

Programul de studii Administrarea afacerilor în comer,t, turism, seruicii, merceologie çi
managementul calitãlii ulilizeazá, pentru desfägurarea lucrãrilor aplicative la disciplinele de

specialitate din planul de învã!ämânt: 6 laboratoare de informaticä dotate cu 48 de

calculatoare, astfelîncât sä se încadreze în normativulARACIS. Anexa 2 FV

3. Programul evaluat / Domeniul de licentã: Administrafie publicã / Çtiinle
administrative
Cu privire la respectarea curriculumului universitar / planului de înväfãmânt pe fiecare
promolie: conform verificärii conlinutului Planuluide învãfãmânt (vezi Anexa P 11 la dosarul
de autoevaluare), a grilelor de competenle (vezi Anexa P 12la dosarul de autoevaluare) çi a
figelor de disciplinã (vezi Anexa P 13 la dosarul de autoevaluare), calificärile absolvenlilor
sunt conforme cu grilele RNCIS, compartimentul de specialitate din cadrul ASE fäcând
dovada cá a înscris calificãrile conform procedurilor agreate.
Planul de învä!ämânt include 11 discipline de domeniu,3l discipline de specialitate çi 4

discipline complementare, grupate la rândul lor în douã categorii: 38 de discipline obligatorii

çi 8 discipline oplionale, respectând cerinlele din standardul nalional pentru domeniul Stiinle
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Administrative. În plus, în Ptanut de învãlãmánf sunt prevãzute 18 discipline facultative gi 2
discipline cu regim special (Educalie fizicã çisporf, pentru semestrele I çi ll din primul an de
studiu).
în medie, pe fiecare semestru sunt preväzute 24 de ore pe sãptãmânã, pentru disciplinele
obligatorii gi oplionale.
Succesiunea logicä a disciplinelor în Planul de înválãmánf urmäregte formarea unor
competenle concordante cu piala muncii, în ceea ce priveste calificarea pentru profesiile

COR, în compatibilitate cu cadrul nalional al calificärilor çi cu programele de studii similare
din universitãlile din Europa gi SUA.

Exemplu: disciplina Bazele administraliei publice (disciplinä obligatorie gi de domeniu în anul
l, sem. 1), titular Profiroiu Alina, are 5 credite ECTS; disciplina Managementul proiectelor în

sectorul public (disciplinä obligatorie si de specialitate în anul lll, sem. 2), titular Florescu
Margareta, are 4 credite ECTS.
Disciplinele din Planul de învãlãmánf sunt în concordan!ä cu cerin{ele çi standardele
specifice ale comisiei de specialitate ARACIS (vezi Planul de învã,tãmánf anexat la Fiça
viziteî).

Cu privire la respectarea conlinutului fiçelor disciplinelor: disciplinele de studii cuprinse
în Planul de învá,tãmânt au fiçe în care sunt precizate obiectivele disciplinei, conlinutul
tematic de bazä, repartizarea numärului de ore de curs, seminar gi activitäli aplicative etc. pe

teme, sistemul de evaluare a studenlilor, bibliografia minimalä, în concordan!ä cu macheta
(Anexa 3), a metodologiei de implementare a Cadrului nalional al calificãrilor din

învä!ämântul superior (CNCIS) (vezi Anexa P 13 la dosarul de autoevaluare).
Figele disciplinelor sunt corelate prin conlinutul lor cu specificul pielei muncii, asigurând
cursanlilor competenle specifice domeniului. La începutul fiecärui an universitar sunt aduse
propuneri de îmbunätälire în cadrul gedinlelor de departament gi în cadrul întâlnirilor
consiliului consultativ al FAMP (vezi Anexele P 12 çi P 13 la dosarul de autoevaluare).
Studenlii pot accesa figele disciplinelor pe pagina ASE Bucuregti, la adresa
http://fisadisciplina. ase. rolSelectieprog ram.aspx.
Conlinutul cursurilor si procedeele de examinare sunt comunicate studenlilor la începutul
semestrului de cätre cadrele didactice. Din figele disciplinei se observä numärul orelor de
curs, seminar, lucräri aplicative, laborator, modul de examinare si ponderea diferitelor
activitãliîn evaluarea finalä. (veziAnexa P 13 la dosarulde autoevaluare)
Cu privire la respectarea normelor privind formaliile de studii: formaliile de studiu sunt
dimensionate corespunzálor raportat la numärul de locuri din sãlile de curs gi seminar.
Formaliile de studiu la nivelde serie au, în medie,132 de studenli, iar la nivelde grupä 26 de
studenli (vezi Anexele 2 si 3 la fisa vizitei si Anexele P 18 gi P 32 la dosarul de
autoevaluare). Exemplu: pe semestrul ll Grupa 217 din anul ll are seminar la disciplina
Management public în sala 8205, care are 24 de locuri çi o suprafa!ä de 30,25 mp (date

extrase din orarul activitálilor didactice, la avizierul facultãfii, gi centralizatorul spaliilor de
învä!ãmânt din ASE, disponibil la Direclia Administrativä).
Cu privire la corelarea cu spaliile de înväfämânt, conform orarelor afigate: activitälile
didactice sunt programate preponderent în intervalul 7,30 - 16,30. Anul I are programate

activitälile didactice preponderent dupä-amiaza, Anii ll çi lll preponderent diminea!a.
Media activitãlilor pe zi,la nivel de formalie de studiu de tip grupä este de 3 activitáli(cu un

maxim de 4 activitãli pe zi), astfel rezultä o planificare compactã gi o utilizare optimä gi

eficienta a bugetului de timp destinat activitälilor didactice, corelat cu disponibilitatea sãlilor
de curs çi seminar. Exemplu: S-a verificat la orar, prin sondaj, programarea activitälilor.
Pentru grupa 210 din anul ls-a constatat cã activitälile sunt planificate pe parcursul a patru

zile (de ma(i pânã vineri), cu o medie de 3 activitálilzi,fárá pauze între activitäfi.
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Activitatea didacticä se desfägoarä conform normelor legale în vigoare (vezi Anexa P 31 la
dosarul de autoevaluare).
Exemple:
- 1,08-1 ,12 mplloc în sälile de curs;
- 1,30-1,62 mp/loc în sãlile de seminar;
- 1,27-1,39 mp/loc în laboratoare;
- 3,90 mp/loc în sälile de lecturä.
Numärul de locuri în sälile de curs, seminar si laborator este corelat cu märimea formaliilor
de studiu (serii çi grupe), conform normativelor legale (vezi Anexele P 29, P 30 çi P 31 la
dosarul de autoevaluare).
Numärul de calculatoare din fiecare laborator este de minimum 28, fiind suficient pentru

efectivul mediu al unei formalii de studiu de tip grupä (vezi Anexa P 33 la dosarul de
autoevaluare).
4. Programul evaluat / Domeniul de licen{ä: Ciberneticä economicä / Ciberneticã,
statisticä si informaticã economicå
Cu privire la respectarea curriculumului universitar / planului de învä!ämânt pe fiecare
promofie: prin planurile sale de învä!ãmânt, programul de studii universitare de licen!ä

Ciberneticã economicã asigurä absolvenlilor sãi competenle în concordan!ã cu Cadrul
nalional al calificärilor - Anexa P-13 la RA.

ASE çi programul de studii universitare de licen!ã Cibemetica Economicá acoperä, pe cel
pulin un ciclu de licen!ä, activitãlile preväzute la disciplinele din Planul de învãtãmânt al
programului evaluat cu cadre didactice competente.
La nivelul Facultãlii CSIE, planurile de învã!ãmânt sunt elaborate cu respectarea
urmãtoarelor cerinfe: sã se regäseascä disciplinele conform standardelor ARACIS; sã se

respecte structurile pe tipuri de discipline, conform nomenclatorului de discipline din
prezentul standard; sä se regãseascä definirea clarä çi delimitarea precisä a competenlelor
profesionale gi transversale; sã fie asiguratã compatibilitatea cu planurile gi programele de
studii similare din !ãri ale Uniunii Europene; sä fie asiguratä compatibilitatea la nivel nalional
prin consultarea nomenclatorului de discipline stabilite. Ponderea disciplinelor din planul de

învä!ämânt este determinatä pe baza numãrului de ore didactice.
Programulde studii Cibemeticä Economicá include (Anexa P-12 din RA):

. Discipline fundamentale - 30,25o/o;

. Discipline din domeniu - 35,09%;

. Discipline de specialitate - 29,82%;

. Discipline complementare - 4,84o/o.

Disciplinele sunt grupate, la rândul lor, în:

- discipline obligatorii - 93,34Vo,

- discipline oplionale - 6,66%.
Numärul total de discipline obligatorii este de 43. La acestea se adaugä 3 pachete de

discipline oplionale din care se alege una sau douã discipline, în functie de opliunile
studenlilor. Rezultã numärul total de discipline este de 43+3= 46 discipline (Anexa P.12 din

RA).
Disciplinele de studiu cuprinse în planurile de învä!ämânt sunt preväzute într-o succesiune
logicã si au fost dezvoltate pornindu-se de la definirea gi delimitarea precisä a competenlelor
generale gi de specialitate pe domeniul studiilor universitare de licentã Cibemeticã
Economicã (Anexa P.47 din RA).

O disciplinä se egaloneazä pe un singur semestru gi se încheie cu evaluarea cunogtinlelor.
Pachetul disciplinelor oplionale cuprinde cel pulin 2 discipline din categoriile disciplinelor de

specialitate/complementare.
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Cu privire la respectarea confinutului fiçelor disciplinelor: obiectivele çi profilul de

competenle dezvoltat în concordan!ä cu nevoile identificate pe piala muncii çi cu cadrul
nalional al calificãrilor sunt prezentate detaliat în fige/e disciplinelordin planul de învä!ãmânt.
Disciplinele de studiu cuprinse în planurile de învä!ãmânt au la bazá Figele disciplinelor în
care sunt precizate obiectivele disciplinei, conlinutul tematic de bazå, repartizarea numärului
de ore de curs, seminar gi activitãli aplicative etc., pe teme, sistemul de evaluare a

studenlilor, bibliografia minimalä.(Anexa P-14 Fiçele disciplinelor, Anexa P-13 Grilele de
competen!ä din RA).
Titularii de discipline din cadrul programului de studii Cibemeticã Economicã au elaborat
cursuri gi alte lucrãri necesare procesului de învã!ãmânt, care acoperä integral problematica
prevãzutä în Fþe/e de disciplinã, cu respectarea standardelor academice - Anexa P-11 din

RA, iar A.S.E. asigurå multiplicarea lucrãrilor sus-menlionate si punerea lor la dispozilia
studenlilor într-un numãr corespunzãtor. Existä o editurä denumitä Editura ASE unde se

asig u rä ed itarea gi multiplicarea lucrärilor.
Cu privire la respectarea normelor privind formaliile de studii: formaliile de studiu (serii,

grupe) sunt astfel dimensionate - grupe: 25-30 studenli gi serii: 150-180 studenfi, în

conformitate cu ,,Metodologia privind întocmirea statelor de funclii ale personalului didactic
din A.S.E" - Anexa ASE-39 pentru toate activitålile didactice, încât sã asigure desfãgurarea
eficientå a procesuluide învä!ämânt, sä respecte standardele ARACIS gi sunt validate de CA
si aprobate de Senat în fiecare an, înaintea începerii anului universitar.
La data vizitei, existã urmãtoarea structurä:

. 2 serii/an;

. anul l: 9 grupe,

. anul ll: I grupe;

. anul lll: 9 grupe.

. Nu existã subgrupe.
Pentru anii universitari viitori, institulia doregte cregterea numärului de locuri la admitere, de
la 220 la 350 locuri. Acest fapt va genera o creçtere a numärului de grupe în anul I de la 9 la
14 grupe, decio crestere în medie cu 5 grupe/an. Cresterea numãrului de grupe nu va afecta
numãrul de serii/an, acesta rãmânând la 2 serii/an. Acest fapt va conduce numai la cresterea
numãrului de ore de seminar, nu gi la cresterea numàrului de ore de curs.
Cu privire la corelarea cu spafiile de învä!ãmânt, conform orarelor afiçate: procesul de
învä!ämânt al programului se desfãgoarã pe parcursul unui an universitar, conform orarului,
cu respectarea reglementårilor legale în vigoare - Anexa P-21 din RA. Formaliile de studiu îgi

desfäçoarã activitatea în condilii optime, în spalii de învä!ämânt çi cercetare (säli de curs,

seminar si laboratoare), corespunzãtoare ca suprafa!ä gi dotare - Anexa P-22 din RA,

constatat la vizitã.
Corelarea dintre märimea formaliilor de studiu din cadrul programului de studii universitare
de licen!ä Cibemeticá Economicä cu numärul de locuri din sälile de curs, seminar gi laborator
în care se desfãgoarä activitãlile didactice este în conformitate cu normativele în vigoare.
5. Programul evaluat / Domeniul de licentä: Contabilitate çi informaticã de gestiune /
Contabilitate
Cu privire la respectarea curriculumului universitar / planului de învä!ãmânt pe fiecare
promofie: planul de învã!ãmânt al specializãrii de licen!ä evaluat (Anexa P-12,201712A2Q a

fost conceput astfel încât sã asigure absolvenlilor dobândirea unui set complet de
competenle profesionale çi transversale necesare unei pregãtiri de calitate în domeniul
contabil (Anexa P-13 Grila 1 Competenle profesionale si Grila 2 Competenle transversale).
Competenlele scontate ale absolvenlilor vizeazá calificärile declarate. Pentru programul de
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studiu evaluat suntformulate obiective generale çispecifice, (Anexa P-01)giîn fiçele fiecärei

discipline din planul de învä!ämânt (Anexa P-14).

Planul de învãlãmánf al programului de studiu aflat în evaluare, a fost aprobat prin Hotärârea

Senatului nr.164116.10.2017, conline un numãr de 84 discipline de studiu (inclusiv disciplina
de Educalie fizicä çi Spotl), din care:

r 40 discipline obligatorii;
. 4 pachete de discipline oplionale;
o 40 discipline facultative.

În funclie de numärul orelor de activitate didacticä, ponderea în planul de învã!ãmânt:
. a disciplinelor obligatorii este 60,53% (2j04 ore);

. a celor optionale 4,03Vo (140 ore);

. a celor facultative 35,44o/o (1.232 ore).

Numãrul total de ore aferent disciplinelor obligatorii çi oplionale (inclusiv disciplina de

Educalie fizicä çi Sport) este 2.104 ore, inclusiv 84 de ore de practicã de specialitate din

semestru patru. Existã 60 de ore pentru elaborarea lucrãrii de licen!ã sunt preväzute în

semestrulgase.
Disciplinele de studiu din planul de învä!ämânt ale programului evaluat sunt prevãzute într-o
succesiune logicä, fiind dezvoltate pornindu-se de la definirea gi delimitarea preciså a

competenlelor generale çi de specialitate pe domeniul studiilor universitare de licen!ã de

Contabilitate, în corelalie cu competenlele corespunzáloare ale studiilor universitare de

masterat.
Cu privire la respectarea conlinutuluifigelor disciplinelor: disciplinele de studiu au fþe de

discipliná în care sunt precizate obiectivele disciplinei, conlinutul tematic de bazá,
repartizarea numärului de ore de curs, seminar gi activitäli aplicative etc., pe teme, sistemul

de evaluare a studenlilor, bibliografia minimalä - Anexa P-14.

Conlinutul fiselor disciplinelor sunt aduse la cunogtinla studenlilor prin urmãtoarele

modalitãli:
. de cätre fiecare cadru didactic în cadrul cursurilor introductive - Anexa P-14.
r postare pe site-ul:wruw.fise disciplina.ase.ro.

Disciplinele cuprinse în planul de învã!ãmânt (Anexa P-12,201712020) precum si conlinutul
acestora precizat în fiçele disciplinelor (Anexa P-14) corespund domeniului de licen!ã çi
programului de studii pentru care au fost elaborate çi sunt în conformitate cu misiunea

declaratä gi obiectivele programului de studiu evaluat (Anexa P-01).
Cu privire la respectarea normelor privind formaliile de studii: în anul universitar
20172A18, märimea formaliilor de studiu se încadreazä în normativele Ministerului Educaliei
Nalionale, astfel numãrul maxim de studenli este de cuprins între max.30 studenli çi min 25

studenli, iar numãrul studenlilor din seriile de curs între max. 163 studenli çi min 132

studenli. Existã: 10 seriide studenlipentru cursurigiS3 grupe pentru activitålide seminarii.

Numärul de locuri în sãlile de curs, seminar gi laborator corelat cu numärul de studenli din

formaliile de studiu, aga cum este redat în Anexei P-20. Conform Anexei P38, pentru

programul de studii supus evaluãrii, institulia asigurã potrivit orarului de spalii de învä!ämânt
estimate, cu urmãtoarea capacitate:
Anul l:

- 1,08 mp/loc în sãlile de curs;
- 2,67 mp/loc în sãlile de seminar;
- 2,48 mp/loc în laboratoare;
- 2,24 mp/loc în sälile de lecturä din biblioteci;

Anul ll:

- 1,086 mp/loc în sälile de curs;
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- 2,83 mp/loc în sãlile de seminar;
- 2,39 mp/loc în laboratoare;
- 2,24 mp/loc în sãlile de lecturä din biblioteci;

Anul lll:
- 1,07 mp/loc în sãlile de curs;
- 4,08 mp/loc în sãlile de seminar;
- 2,55 mp/loc în laboratoare;
- 2,24 mp/loc în sãlile de lecturä din biblioteci.

Pentru programulevaluat sunt preväzute 9 laboratoare, dotate cu 139 calculatoare
Existenla a 270 de locuri, în cale 9 laboratoarele çi a 139 de calculatoare coroborat cu
mãrimea formaliilor de, asigurä posibilitatea ca la un calculator sà nu lucreze mai mult de 2
studenli - Anexa 2FV, Anexei P-22.

Cu privire la corelarea cu spaliile de învä!ämânt, conform orarelor afisate: orarul
facultãlii pentru anul 20171018 este prezentat în Anexa P-21 Orare, iar situalia corelärii
mãrimii formaliilor de studiu cu numäru| de locuridin sãli este redat în Anexa P-39.
Rezultã cã în repartizarea orarului gi a sãlilor pentru activitatea didacticã s-a urmärit
desfãgurarea corespunzátoare a procesului didactic, în condiliile date. Anexa P-20, Anexa P-
39, Anexa P-21.
6. Programul evaluat / Domeniul de licenfä: Economie agroalimentarä çi a mediului /
Economie
Cu privire la respectarea curriculumului universitar / planului de învã!ãmânt pe fiecare
promofie: prin misiunea asumatà gi prin planurile sale de învã!ãmânt, programul se

încadreazä în coordonatele misiunii generale a ASE, de formare gi dezvoltare a
competenlelor în domeniul çtiinlelor sociale la nivelul exigenlelor unei economii competitive,
însä conline elemente de specificitate, în rapoft cu oferta sa educalionalä.
Planurile de învã!ãmânt ale programului de studii universitare de licen!ä EAM au fost
întocmite conform normelor legale în vigoare si cuprind discipline fundamentale, de

specialitate, în domeniu gi complementare, grupate la rândul lor în discipline obligatorii,
oplionale gi facultative, în conformitate cu standardele specifice aprobate de Consiliul
ARACIS, cu consultarea studenlilor, angajatorilor si a altor actori interesali- AnexaP-12.
Planul de învä!ãmânt pentru promolia 2017-2020 cuprinde un numär de 43 discipline cu un fond

de timp de2072 ore.
Din punct de vedere al conlinutului disciplinelor, planul de învä!ãmânt pentru programul de
licen!ã evaluat cuprinde:

-discipline fundamentale:29,72 % ( 616 ore)
-discipline din domeniu çispecialitate: 65,54% (1358 ore)

-disciplinele complemenlare. 4,73Vo (98 ore)

Dupã oplionalitate, planul de învä!ãmânt cuprinde:
-discipline obligatorii: 90,54% (1876 ore)
-discipline oplionale: 9,45o/o (196 ore)

Educalia fizicä gi sportul are 2 ore pe sãptämânã timp de 3 semestre, iar disciplinele
facultative apar in fiecare semestru al programului de studiu cu 2 ore alocate /disciplinà.
Planul de învã!àmânt a fost conceput cu respectarea unei succesiuni logice a disciplinelor
(exemplu: Microeconomie în anul l, sem. I este urmatå de disciplina Macroeconomie în anul l,
sem. ll; Disciplina Contabilitate în anul l, sem. ll este urmatä de disciplina Contabilitatea de
gestiune a organizatiilor agroalimentare în anul ll, sem. l), în corelalie cu competenlele
programului de studii EAM. S-a urmärit de asemenea compatibilitatea cu calificãrile nalionale

-Anexa P-13, cu programe de studii similare din larä si din statele Uniunii Europene- RAE
pag.32. Ponderile disciplinelor sunt exprimate în credite transferabile ECTS - Anexa P-12.
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Pentru planulde învä!ãmànt2017-2020, în totalulevaluãrilor: examenele delin o pondere de

69,8%; probele de verificare 27 ,9o/o, iar colocviile 2,3o/o - Anexa P-12.
Cu privire la respectarea confinutului figelor disciplinelor: disciplinele de studiu cuprinse
în planurile de învå!ämânt au la bazá Fiçe de disciplinã, în care sunt precizate obiectivele

disciplinei, conlinutul tematic de bazä, repartizarea numãrului de ore de curs, seminar çi
activitäli aplicative etc. pe teme, competente specifice acumulate (profesionale gi

transversale), sistemul de evaluare a studenlilor, bibliografia minimal, coroborarea
conlinuturilor disciplinei cu agteptärile reprezentanlilor comunitälii epistemice, asocialii gi

angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Anexa P-14. Sursele bibliografice

specificate sunt accesibile la bibliotecã si/sau în format electronic inclusiv pe platformã-constatat
la vizitä.
Nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planul de învã!ãmânt çi conlinutul acestor discipline,
precizat prin Fisele disciplinelor corespund domeniului de licen!ä gi programului de studii
EAM çi sunt conforme cu misiunea declaratä în Carta ASE Bucuregti giîn Planul strategic çi
cu standardele specifice domeniului si specializárä - Anexa P-14.

Figele de disciplinã conlin urmãtoarele informalii: categoria formativã a disciplinei
(fundamentalã, de specialitate etc.); regimul disciplinei (obligatorie, oplionalã, facultativã);
fondul de timp (numãrul de ore pe sãptämânä gi pe semestru, numàrul de ore de studiu
individual); numãrul de credite; disciplinele anterioare conditionate sau recomandate;
competenlele specifice pe care le asigurä disciplina, profesionale çitransversale; obiectivele
disciplinei (generale gi specifice) conlinutul disciplinei; bibliografia, modul de evaluare a

studentului, precum gi precizãri asupra activitãlilor de predare (cursuri), a activitãlilor de
seminar gi a celor practice, cu menlionarea temelor çi a numãrului de ore afectate parcurgerii

fiecärei teme, criteriile çi metodele de evaluare, inclusiv standardul minim de performantã -
Anexa P-14.
Cu privire la respectarea normelor privind formatiile de studii: formaliile de studiu (serii,

grupe) sunt dimensionate astfel încât sã asigure desfäçurarea eficientã a procesului de

învã!ämânt, sä respecte standardele ARACIS.
Acestea sunt validate de CA gi aprobate de Senat în fiecare an, înaintea începerii anului
universitar - Anexa P-20.

În anul universitar 2017-2018 la programul de studii evaluat sunt înmatriculali 828 studenli:
363 în anul I (2 serii, 14 grupe), 216în anul ll (2 serii, I grupe) si 249 în anul lll (2 serii, 10

grupe). - Anexa P-20 gi Anexa 3 FV.

Cu privire la corelarea cu spafiile de învã!ämânt, conform orarelor afiçate: orarul pentru

programul de studii EAM asigurã posibilitatea desfãgurärii normale a procesului de

învã!ämânt, în condiliile legii, orarul fiind afiçat la avizier gi pe pagina personalå a fiecãrui
student - Anexa P-21.

Formaliile de studiu îçi desfãçoarà activitatea în condilii optime, în spalii de învä!ämânt gi

cercetare (säli de curs, seminar çi laboratoare), corespunzãtoare ca suprafa!ã gi dotare -
Anexa P-22.

La programulde studii universitare de licen!ä evaluat, pentru anul universitar20lT-2018 sunt
preväzute, în orar, în medie 24,66 de ore pe säptãmânä, de lunipânã vineri.
Programarea formaliilor de studii (serii, grupe gi subgrupe) în cadrul spaliilor de învã!ämânt
(alcätuirea orarului, pe ani de studii) are loc în funclie de dimensiunea formaliilor de studii
respective gi de capacitatea sälilor existente în cadrul ASE, astfel încât activitatea didacticä
gi de cercetare sã se desfägoare la parametri optimi - Anexa P-39.
Capacitatea spafiilor de învã!ãmânt pentru programul de studii EAM este de:
. 10 säli de curs - 1575,4 mp
. 23 säli de seminar - 1233,81 mp
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. 7 laboratoare - 437,1 mp
. 7 sãlide lecturä în bibliotecä, cu 516 locuri,
capacitatea sãlilor menlionate încadrându-se în limitele specificate - Anexa 2 FV, P36.
Numãrul de locuri în säli de curs, seminar gi laborator este corelat cu märimea formaliilor de

studii (serii, grupe, subgrupe) este în conformitate cu normativele în vigoare - Anexa P-39.
Formaliile de studiu, în anul universitar 2017-2018 la programul de studii evaluat sunt: 2

serii, 14 grupe în anul l, douä serii, I grupe în anul ll çi 2 serii, 10 grupe în anul lll. - Anexa
P-20 giAnexa 3 FV.
Lucrärile aplicative prevàzute la disciplinele de specialitate din planurile de învä!ämânt ale
programului se desfäsoarä în laboratoare dotate corespunzätor cu tehnicã de calcul çi
echipament specific - P-40. Laboratoarelor de informaticä în care se desfäçoarä orele
aferente disciplinelor din planul de învä!ämânt al programului sunt dotate cu calculatoare
într-un numär corespunzãtor numårului de studenli dintr-o grupä de studiu, astfel încât la

fiecare calculator studiazä cel mult doi studenli - Anexa P 36.

7. Programul evaluat / Domeniul de licen(ã: Economie çi comunicare economicã în
afaceri/ Economie
Cu privire la respectarea curriculumului universitar / planului de învä!ämânt pe fiecare
promofie: planul de învä!ämânt ale programului de studii universitare de licen!ä Economie çi
Comunicare Economicã în Afaceri a fost întocmit conform normelor legale în vigoare.
Acesta cuprinde discipline fundamentale, de specialitate, în domeniu gi complementare,
grupate la rândul lor în discipline obligatorii, optionale çi facultative, în conformitate cu
standardele specifice aprobate de ConsiliulARAC|S, cu consultarea studenlilor, angajatorilor
si a altor actori interesali - Anexa P-12. Planul de învä!ãmânt pentru promolia 2017-2020 are
pentru disciplinele obligatorii çi oplionale un fond de timp de 2174 ore, inclusiv Educatie fizicä çi
sport.

Din punct de vedere al conlinutului disciplinelor, planul de învä!åmânt pentru programul de
licen!ä evaluat cuprinde: discipline fundamentale:28,97 % ( 630 ore); discipline din domeniu gi

de specialitate: 58,78% (1278 ore); discipline relevante pentru pregãtirea în domeniu a
studenlilor, disponibile conform opliunilor instituliilor: 6,45Vo (140 ore) gi discipline
complementare: 5,8% (126 ore); Totodatã, dupä oplionalitate, planul de învä!ämânt
cuprinde: discipline obligatorii gi oplionale: 90,98% (1978 ore) respectiv 9,02 o/o (196 ore);
Disciplinele facultative au un fond de timp de 1422 ore giau 152 ECTS.
Disciplinele de studiu cuprinse în planurile de învã!ämânt sunt preväzute într-o succesiune
logicã (exemplu: Microeconomie în anul l, semestrul l; Macroeconomie în anul I, semestrul ll;
Microeconomie aplicatã în anul ll, semestrul l; Macroeconomie aplicatã în anul l, semestrul
lll; Analizä macroeconomicä anul lll, semestrul l, Analiza politicilor publice anul lll, semestrul
ll) gi au fost dezvoltate pornindu-se de la definirea s,i delimitarea precisã a competenlelor
generale çi de specialitate pe domeniul studiilor universitare de licen!ã Economie gi

comunicare economicä în afaceri, în corelalie cu competenlele corespunzàtoare ale studiilor
universitare de masterat.
Nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planurile de învä!ãmânt gi conlinutul acestora
corespund domeniului de licen!ã Economie si programului de studii gi sunt conforme misiunii
declarate.
Cu privire la respectarea confinutului fiçelor disciplinelor: disciplinele de studiu cuprinse
în planurile de învä!ämânt au la bazá Fige de disciplinã, în care sunt precizate obiectivele
disciplinei, conlinutul tematic de bazá, repartizarea numärului de ore de curs, seminar gi

activitäli aplicative etc. pe teme, competenle specifice acumulate (profesionale gi

transversale), sistemul de evaluare a studenlilor, bibliografia minimal, coroborarea
conlinuturilor disciplinei cu açteptärile reprezentanlilor comunitålii epistemice, asocialii gi
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angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului, conform modelului ARACIS.

Sursele bibliografice recomandate prin figele disciplinelor se regãsesc în bibliotecã în format
fizic sau pot fi accesate online (väzut la vizitã). - Anexa P-14.

Cu privire la respectarea normelor privind formafiile de studii: formaliile de studiu (serii,

grupe) sunt astfel dimensionate - grupe:25-30 studenli çi serii: 150-180 studenli, în
conformitate cu ,,Metodologia privind întocmirea statelor de funclii ale personalului didactic
din A.S.E."- Anexa ASE-39 pentru toate activitälile didactice, încât sä asigure desfäçurarea

eficientä a procesului de învä!ãmânt, sä respecte standardele ARACIS. Acestea sunt
validate de CA si aprobate de Senat în fiecare an, înaintea începerii anului universitar -
Anexa P-20. În anul universitar 2017-2018 la programul de studii evaluat sunt înmatriculali
715 de studenli: 300 în anul l(2 serii, 11 grupe), 185 în anul ll (douà serii, T grupe) 9i230 în

anul lll (2 serii, 9 grupe). - Anexa P-20 giAnexa 3 FV.

Cu privire la corelarea cu spaliile de învä!ämânt, conform orarelor afiçate: programarea

formaliilor de studii (serii, grupe si subgrupe) în cadrul spaliilor de învã!ämânt (alcätuirea

orarului, pe ani de studii) are loc în funclie de dimensiunea formaliilor de studii respective çi
de capacitatea sãlilor existente în cadrul A.S.E., astfel încât activitatea didacticã si de

cercetare sä se desfãgoare la parametri optimi - Anexa P-39.

Programul de studii Economie çi Comunicare Economicã în Afaceri utilizeazä: 12 säli de curs
(cu o suprafa!ä de 1813,94 mp, 1733 de locuri, reprezentând 1,05 m2lloc) pentru activitälile
de predare la disciplinele din planulde învã!ãmânt; 31 sãlide seminar (1017,9 m2,727 locuri,

reprezentând 1,4 m2lloc) ; 13 laboratoare având 534,15 m2,214locuri, reprezentånd 2,5 mp

lloc;10 säli de lecturã în biblioteca ASE, având o suprafa!ä de 2539,88 mp. - Anexa 2 FV.

Numàrul de locuri în sãli de curs, seminar gi laborator este corelat cu märimea formaliilor de

studii (serii, grupe, subgrupe) este în conformitate cu normativele în vigoare - Anexa P-39.

Formaliile de studiu, în anul universitar 2017-2018 la programul de studii evaluat sunt: câte 2
serii pe an de studiu çi 11 grupe în anul I ,7 în anul ll çi 9 în anul lll. -Anexa P-20 siAnexa
3 FV.

Programul de studii Economie si Comunicare Economicà în Afaceri ulilizeazá, pentru

desfãgurarea lucrãrilor aplicative la disciplinele de specialitate din planul de învã!ämânt: 13

laboratoare de informaticä dotate cu calculatoare, astfel încât la fiecare calculator studiazä

cel mult doi studenli- Anexa 2 FV.

8. Programul evaluat / Domeniul de licenfã: Finanle çi bãnci/ Finanle
Cu privire la respectarea curriculumului universitar / planului de învã!ãmânt pe fiecare
promofie: planul actual de învã!ãmânt ale programului de studii Finante çi bànci cuprinde

discipline fundamentale, discipline de specialitate în domeniu gi discipline complementare,
grupate la rândul lor în discipline obligatorii, oplionale çifacultative. FABBV_RO_12.
Programul de studii universitare de licen!ã Finanle çi bãncidin cadrul ASE se bazeazá pe

corespondenla dintre rezultatele învä!ärii, competenlele profesionale çi transversale si

calificarea universitarã oblinutä. Programul de studii universitare de licen!ä Finanle çi bãnci
se prezintã sub forma unui pachet de documente care include: obiectivele generale si

specifice ale programului, planul de învã!ãmânt - Anexa FABBV_RO_12 cu ponderea

disciplinelor exprimatä prin credite de studiu ECTS gi cu disciplinele ordonate succesiv în

timpul de çcolarizare.
Disciplinele fundamentale delin 33,49% (peste nivelul din standardele specifice ARACIS de

30%) ca ore, iar ca ECTS 35,56% (64 de credite). Disciplinele din domeniu delin 57 ,32o/o, iar
ca ECTS 58,89%, din care ELL are 4,13Vo (88 ore): Proiecte economice 28 de ore si ELL 60

de ore. Practica de specialitate are 3,94o/o din ore gi are alocate 3 ECTS.
Astfel, expertul evaluator al programului Finanle çi báncia menlionat în Rapoñul sintetic al

vizitei, cä Planul de învá{ámánf existent nu respectä în totalitate ponderile prevãzute în
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Standardele specifice ARAClS, existând depägiri de ponderi la disciplinele fundamentale aça

cum s-a arãtat mai sus. Cu toate acestea, menlioneazã cä facultatea a propus un plan nou
de învã!ãmânt începând cu anul universitar 2018-2019, care urmeazã sä parcurgä
procedurile de aprobare reglementate la nivelulASE, çi pentru care, Conducerea facultãliiîçi
asumã implementarea lui, noul plan de învä!ãmânt rãspunzånd cerinlelor preväzute în

standardele specifice ARACIS, conform aprecierii expertului evaluator - Anexa AS |V.1.
De asemenea, în Fiça viziteia programului Finanle çi bãncise apreciazã cä disciplinele de

studiu cuprinse în planurile de învä!ämânt în vigoare sunt preväzute într-o succesiune logicä
gi au fost dezvoltate pornindu-se de la definirea çi delimitarea precisã a competenlelor
generale gi de specialitate pe domeniul studiilor universitare de licen!ã Finanle, în corelalie
cu competenlele corespunzåtoare ale studiilor universitare de masterat. În acelagi timp,
programul de licen!ã al FABBV se evidenliazáfalá de alte specializåri similare, prin faptul cà

absolvenlii FABBV, vor dispune, la absolvire, de capacitatea de a realiza studii si analize
folosind conceptele si modelele economico-financiare, inclusiv realizarea de previziuni pe

baza testärilor empirice. Existä similitudini semnificative cu programele de studii de Finanle

çi Bãnci de la Universitatea Reading din UK, Universitatea din Katowizce, Polonia si

Universitatea Complutense din Madrid, Spania.
Nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planul de învã!ãmânt gi conlinutul acestora precizat
în programele analitice corespund domeniului de licen!ã si programului de studii Finanle gi

Bänci. (Anexele FABBV_RO_12 çi FABBV_RO_14). Astfel, numärul mediu de ore pe

sãptãmânå este 25, durata practicii de specialitate este de 84 de ore (6 ore pe zi, 14

sãptãmâni), durata elaborãrii lucrãrii de licen!ä este 2 såptämâni, numãrul de ore de

activitate este de 2132 ore pe total ciclu, iar raportul ore de curs/ore de seminar este de
0,83/1 , respectiv 966/1 166 (în limitele de +l-20%).

Disciplinele cuprinse în planurile de învã!ämânt gi conlinutul acestora corespund domeniului
de ficen!ä çi programuluide studii si sunt conforme misiunii declarate.
Cu privire la respectarea confinutului fiçelor disciplinelor: disciplinele de studiu cuprinse
în planurile de învå!ãmânt au la bazá fise de disciplinã, în care sunt precizate obiectivele
disciplinei, conlinutul tematic de bazã, repartizarea numãrului de ore de curs, seminar gi

activitãli aplicative etc., pe teme, sistemul de evaluare a studenlilor, bibliografia minimalå -
FABBV_RO_14.
Fisele disciplinelor înscrise în planul de învä!ãmânt descriu rezultatele în învälare exprimate
sub forma competen!elor specifice, profesionale si transversale, respectiv cognitive,
funclional-facfionale, profesionale gi afectiv-valorice care sunt realizate de o disciplinä,
precum çi obiectivele disciplinei (reiegind din grila competenlelor acumulate) - Anexa
FABBV_RO_14.
Fiçele de disciplinã conlin urmätoarele informalii despre bibliografia, modul de evaluare a

studentului, precum çi precizäri asupra activitälilor de predare (cursuri), a activitãlilor de
seminar si a celor practice, cu menlionarea temelor gi a numärului de ore alocate parcurgerii
fiecãrei teme, criteriile gi metodele de evaluare, inclusiv standardul minim de performan!ã -
(Anexa FABBV_RO_14).
Cu privire la respectarea normelor privind formaliile de studii: formaliile de studiu sunt
astfel dimensionate: grupe de 25-30 de studenli si serii de 150-180 de studenli, în

conformitate cu Metodologia privind întocmirea statelor de funclii ale personalului didactic din
ASE - Anexa ASE-39, astfel încât sã fie asiguratã desfägurarea eficientã a procesului de

învã!åmânt gi respectarea standardelor ARACIS. Anexa FABBV_RO_19 çi Anexa
FABBV_RO 20.
Cu privire la corelarea cu spaliile de învã!ämânt, conform orarelor afisate: din orarul
programului de studii rezultã desfàgurarea normalä a procesului de învãtämânt, cu
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respectarea reglementãrilor legale în vigoare. Anexa FABBV_RO _21 . Formaliile de studiu au

alocate spalii corespunzätoare de învã!ãmânt gi cercetare (sãli de curs, seminar gi

laboratoare). Anexa FABBV_RO*22. Cu toate acestea, în Raportul sintetic al vizitei întocmit
de expertul evaluator al programului Finanle çi bãnci, acesta apreciazá cã "spaliile de

învä!ämânt nu respectä în prezent normativele preväzute în standardele specifice ARACIS",

menlionând cä "spaliile de învä!ämânt sunt uçor subdimensionate în ceea ce privegte

numärul de mp/loc în sãlile de seminar gi laborator".
Astfel, se menlioneazáîn Fiça vizitei, cä activitatea didacticã la programul de studii supus

evaluärii se desfäçoarä în:

- 8 sãli de curs, cu un total de 1268,2 mpl1288locuri, rezultà 0,98 mp/loc;

- 25 säli de seminar, cu un total de 1406,34mp11211 locuri, rezultä 1,2mplloc fa!ä de

1,4 mp preväzut;

- 3 laboratoare, cu un total de 760 mp/ 388 locuri, rezultä 2 mp/loc fa!ã de 2,5 mp/loc
prevãzut.
(Anexa 2 la fiça vizitei), de unde rezultä cä "spafiile de învä!ämânt sunt astfel uçor

subdimensionate fa!ã de standardele existente".
Activitatea didacticã çi de cercetare a programuluide studii Finanle çibãncise desfãgoarã în

spalii de învä!ãmânt aflate în proprietate - sãli de curs, amfiteatre, sãli de seminar,

laboratoare - dotate cu tehnicä de calcul, sisteme multimedia (videoproiectoare, ecrane de

proieclie, flipchart-uri etc).

Spaliile alocate pentru programul de studii supus evaluärii cuprind:
- I sälide curs: 3216, 3M2, 3M3, 3M4, 3M5, 3M6, 3M7, 3MB (1268,2 mp);

- 25 säli de seminar:3014, 3014;3101 ; 3205; 3209; 3214;3215;3216; 3217; 3218; 3219;
3220;3301; 3303; 3304; 3401; 3403; 3404; 3405; 3504; 3601; 3602; 3603; 3604;

3606; 3607 (1406,34 mp)

- 14 laboratoare: 1 01 3; 1014; 1017; 101 8; 1 01 9; 1 115; 1 1 1 8; 3303; 3503; 4008; 4011;
410ô; 4203;4206 (760,56 mp)

(Anexa 2 la Fiça vizitei).
Corelarea dinte märimea formaliilor de studiu din cadrul programufui de studii Finan{e gi

bänci cu numàrul de locuri din sälile de curs, seminar gi laborator în care se desfãsoarä

activitãlile didactice este în conformitate cu normativele în vigoare (Anexa FABBV*RO_39).
Laboratoarele utilizate la nivelul programului supus evaluårii sunt dotate corespunzãtor
(calculatoare, sisteme informatice, videoproiectoare, ecrane de proieclie, acces la internet)

care permit realizarea activitãlii de cercetare (Anexa FABBV_RO_4O gi Anexa 2 la Figa

vizitei).
9. Programul evaluat / Domeniul de licentä: Economie çi afaceri internationale /
Economie çi afaceri internalionale
Cu privire la respectarea curriculumului universitar / planului de învä!ämânt pe fiecare
promofie: programul de studiu Economie çi afaceri interna,tionale se bazeazá pe

corespondenla dintre rezultatele în învälare si calificarea universitarå gi se prezintä sub

forma unui pachet de documente care include: obiectivele generale si specifice ale
programului; Planul de învã,támánf - Anexa REI_L_12 cu ponderea disciplinelor exprimatã
prin credite de studiu ECTS çi cu disciplinele ordonate succesiv în timpul de gcolarizare.,

fiçele disciplinelor, competenlele scontate ale absolventilor, corespunzätoare calificärii.

Din punct de vedere al conlinutului disciplinelor de studiu, planurile de învä!ãmânt pentru
programul de studiu Economie çi afaceri intemalionale cuprind trei tipuri de discipline,

clasificate dupã douä categorii de criterii :

A:
- discipline fundamentale, 35,35%
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- discipline de specialitate çidin domeniu 55,58%
- discipline complementare 9,07%

B:

- 70,32 % discipline obligatorii ;

- 22,87 % discipline optionale;
- 6,81% discipline facultative (care includ gi disciplina specialä educalie fizicá - 3,41o/o.

(conform RAE pag 68-69, Anexa REI*L_12_Plan de învätámânt Facultatea de Relalii
Economice lntemalionale; Anexa REI_L-20_Structura orelor dupã confinut; Anexa
REI_L_?1_Structura orelor dupã tipul de discipliná).
Disciplinele de studiu din planul de învã!ãmânt al programului de studii sunt preväzute într-o
succesiune logicã (gi au în vedere îndeplinirea urmãtoarelor cerinle:

- definirea si delimitarea precisä a competentelor generale gi de specialitate în corelalie
cu competentele corespunzätoare ale studiilor universitare de licen!ä;

- compatibilitatea cu cadrulde calificàri nalional
- realizarea unei pregätirii economice fundamentale gi de specialitate solide care sä îi

permitã absolventului dobândirea abilitãlilor necesare exercitärii profesiei;

- compatibilitatea cu bunele practice curriculare operalionale la alte facultäli, din !arä gi

din sträinätate, care organizeazá programe similare.
Planurile de învä!ämânt ale programului studii de licen!ã Economie çi afaceri internationale
asigurã absolvenlilor sãi competenle compatibile cu cadrul nalional al calificärilor în

învä!ämântul superior - Anexa P-13.

Programul de studii universitare de licen!ã Economie gi afaceri internalionale este similar
programelor de studii din învä!ãmântul superior european, iar structura, ponderile
disciplinelor fiind exprimate în credite de studii transferabile, în sistemul european ECTS .

(RA, p. 71).
Disciplinele cuprinse în planurile de învä!àmânt gi conlinutul acestora corespund domeniului
de licen!ã gi programuluide studii çi sunt conforme misiuniideclarate.
În planul de învå!ämânt gi în fiecare fisä a disciplinei sunt precizate: modul de examinare gi

evaluare, potrivit specificului fiecärei discipline linând cont de rezultatele în

înväla re/competenlele prog ramate.
Cu privire la respectarea conlinutului figelor disciplinelor: disciplinele de studiu cuprinse
în planurile de învà!àmânt au la bazä Fiçe de disciplinã, în care sunt precizate obiectivele
disciplinei, conlinutul tematic de bazá, repartizarea numãrului de ore de curs, seminar gi

activitäli aplicative etc. pe teme, competenle specifice acumulate (profesionale çi
transversale), sistemul de evaluare a studenlilor, bibliografia minimal, coroborarea
conlinuturilor disciplinei cu asteptärile reprezentanlilor comunitälii epistemice, asocialii gi

angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului, conform modelului ARACIS.
Sursele bibliografice recomandate prin figele disciplinelor se regäsesc în bibliotecã în format
fizic sau pot fi accesate online. Anexa REI_L_14.
Pentru fiecare disciplinä din planul de învä!ãmânt al programului de studii evaluat existä o

fiçä a disciplinei care con!ine urmätoarele informatii: categoria formativä a disciplinei
(fundamentalä, de specialitate etc.); regimul disciplinei (obligatorie, oplionalä, facultativä);
fondul de timp (numårul de ore pe sãptåmânã gi pe semestru, numärul de ore de studiu
individual); numärul de credite; disciplinele anterioare condilionate sau recomandate;
competenlele specifice pe care le asigurä disciplina, profesionale si transversale; obiectivele
disciplinei (generale si specifice) continutul disciplinei; bibliografia, modul de evaluare a
studentului, precum si precizäri asupra activitãlilor de predare (cursuri), a activitälilor de
seminar çi a celor practice, cu menlionarea temelor si a numãrului de ore afectate parcurgerii
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fiecärei teme, criteriile çi metodele de evaluare, inclusiv standardul minim de performan!à -
Anexa REI_L_14.
În planul de învä!ämânt gi în fiecare figã a disciplinei sunt precizate: modul de examinare çi
evaluare, potrivit specificului fiecårei discipline linând cont de rezultatele în

învãlare/competenlele prog ramate.
Cu privire la respectarea normelor privind formaliile de studii: desfägurarea eficientã a

procesului de învä!ämânt este asiguratä de dimensiunea formaliilor de studiu - serii (numàr
mediu de studenli pe serie 136) çi grupe (numärul de studenli pe grupä între24 çi 27). (RA
pag 75; Anexa REI_L_20_Calcul forma{ii de studiu program Economie gl afaceri
intemalionale).
În anul universitar 2017-2018 la programul de studii evaluat sunt înmatriculali 1213 de

studenli:435 în anull, 377,în anul llsi401 în anul lll (Anexa 3 FV).

Cu privire la corelarea cu spafiile de învä!ämânt, conform orarelor afigate: orarul pentru
programul de studii Economie çi afaceri intemalionale - permite posibilitatea desfäçurärii

normale a procesului de învã!ämânt, în condiliile legii. Studentul dispune, astfel, de timp
necesar studiului individual gi de timp liber - Anexa REI_L_21.
Capacitatea spaliilor de învà!ãmânt pentru programul de studii Economie çi afaceri
intemalionale çi se încadreazä în cerinlele normative impuse:
. sãli de curs 1,24 mp fa!ã de 1 mp/ loc;
. sãli de seminarä 1,48. mp fa!ä de 1,4 mp/ loc.
(Anexele REI_L_36 si 37,38, Anexa 2 FV).

Numàrul de locuri în sãli de curs, seminar gi laborator este corelat cu märimea formaliilor de

studii (serii, grupe, subgrupe) este în conformitate cu normativele în vigoare - Anexa
REt_L_37.
Formaliile de studiu, în anul universitar 2017-2018 la programul de studii evaluat sunt: 3

serii, 17 grupe în anul I , 3 serii, 14 grupe în anul Il si 3 serii, 16 grupe în anul lll. -Anexa
REI_L-2O giAnexa 3 FV.

Programul de studii Economie si afaceri intemalionale utilizeazã, pentru desfägurarea
lucrärilor aplicative la disciplinele de specialitate din planul de învä!ämânt: laboratoare de
informaticã (Anexa REI_L_37, resp L40) dotate cu calculatoare, astfel încât la fiecare
calculator studiazã cel mult doi studenti- Anexa 2 FV.

Transferul studenlilor între instituliile de învã!àmânt superior, facultäli çi specializãri este
reglementat în cadrul ASE prin Regulamentul privind activitatea didacticä pentru studiile
universitare de licen,tä (Anexa ASE-020), capitolul X - Transferuri, mobilitäli, întreruperi de

studii çi reînmatriculãri gi nu se efectueazá pe parcursul anului universitar gi prin proceduri

elaborate pentru fiecare situalie specificä: Procedura de trcnsfer de la o facultate din cadrul
unei alte universitäfi, la o facultate din ASE (Anexa ASE-091) çi Procedura de transfer de Ia
o formá de învãlãmânt la alta în cadrul aceleiaçifacultãli, de la o facultate la alta în ASE Si
de la facultãlile din Consorliul Universitaria la ASE (Anexa ASÊ-092).

Situalia transferurilor de studenli între facultäli çi forme de învä!ämânt în cadrul ASE, de la
alte universitãli la ASE, în anul universitar 2016-2017 este prezentatå în anexä (Anexa ASE-
e3).

La vizitã, s-a verificat gi constatat cã transferul studenlilor între institulii de învä!ãmânt
superior, facultäli gi specializäri s-a fãcut cu respectarea dispoziliilor legale în vigoare.

În ASE, evaluarea studenfilor este reglementatå prin regulamente interne proprii. Astfel,

studenlii ciclului de studii universitare de licen!ä sunt evaluati în conformitate cu prevederile
Regulamentului privind activitatea didacticá pentru progrumele de licenlã, Capitolul Vll -
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Evaluarea cunoçtinlelor (Anexa ASE-020). La începutul fiecärui semestru al anului
universitar, Consiliile facultälilor stabilesc comisii unice de evaluare a cunogtinlelor, pe

fiecare disciplinä. Comisiile stabilite precizeazá criterii unice de evaluare pe discipline. Din

comisia de evaluare la o disciplinã pot face parte gi cadrele didactice care au desfãgurat
activitãli de curs, seminar, laborator etc. O comisie este formatå dintr-un pregedinte gi cel
pulin un membru.
Evaluarea studentilor de la programele de masterat are loc în conformitate cu prevederile
Regulamentului privind activitatea didacticã pentru programele de mastercf Capitolul Vll -
Evaluarea cunogtinlelor (Anexa ASE-021). Studenlii au dreptul sä se prezinte la evaluarea
finalä a unei discipline numai dacä s-au achitat de toate obligaliile profesionale - proiecte,
lucrãri practice, referate, monografii - preväzute în planul de învã!ãmânt çi figa disciplinei de
la disciplina respectivå.
Evaluarea studenlilor doctoranzi este centratä pe valorificarea rezultatelor activitälii de
cercetare, respectiv publicalii, participarea la conferinle, în concordanta cu calitatea
acestora, estimatã prin integrarea publicatiilor în fluxul informalional, citäri, premii etc. (Anexa
ASE-024).
Toate regulamentele de mai sus sunt aduse la cunogtinla pä(ilor 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 sã îmbine
transferul de cunoçtinle, învãlarea gi examinarea studenlilor/cursanlilor. Existä procedee

clare cu privire la evaluarea studenlilor prin probã scrisä gi probä oralã, cursuri lF, IFR sau
tD.

Rezultatele oblinute de studenti pe parcursul scolarizärii sunt atestate prin Suplimentul Ia

diplomã, care este completat gi eliberat dupä promovarea examenului de finalizare a

studiilor, ca anexã la diplomã.
Procedurile de conferire a diplomelor sau certificatelor de absolvire sunt în conformitate
cu condiliile stabilite de lege.

La vizitä, au fost verificate prin sondaj, actele de finalizare studii a urmãtorilor studen!i, sub
aspectul modului de completare a diplomelor si suplimentului la diplomã:

1. Cocog Diana Georgiana (Marketing - englezä) - 2017

2. Toader Larisa Cristina (Administrarea afacerilor în come(, turism, servicii,
merceologie si managementul calitälii - lD) - 2017

3. Säcuiu lzabela Mihaela (Economie agroalimentarå gi a mediului) - 2017
4. Cotîrle! Georgiana Mãdälina (Contabilitate, controlgiexpertizà - master) -2017
5. Herea Nicoleta (Economie giafaceri- anul lll/sem I mobilitate ERASMUS în Spania)

- 2017. A beneficiat de recunoasterea integralå a programului gi disciplinelor conform
planului de învã!ämânt al universitälii primitoare. S-a consemnat corect în suplimentul
la diplomã.

Referitor la asigurarea mobilitälilor la nivel nalional gi internalional a studentilor ASE,
conform celor constatate çi verificate la vizitã, în anul univ, 2013-2014, majoritatea
mobilitälilor studenleçti (60,4%) s-au desfågurat în cadrul Programului Erasmus, având drept
obiectiv efectuarea unei perioade de studii cu durata de minimum un semestru la o

universitate partenerä. Celelalte mobilitãli s-au derulat în cadrul unor proiecte POSDRU la

nivel de masterat gi doctorat (35%) sau burse guvernamentale si acorduri bilaterale - burse
ale Guvernului României, ale Agenliei Universitare a Francofoniei, Bursa Joszef (4,60/o).

Mobilitälile POSDRU au fost de scurtã duratä, între 1-3 säptämâni, având drept scop
efectuarea unor stagii de practicä, vizite de studii sau definitivarea proiectelor de disciplinä
sau ale lucrãrii de disertalie. Majoritatea acestor mobilitãli s-au realizat în Franla çi Olanda.
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În perioada 01.03.2013 - 10.01 .2014, s-au derulat 369 de mobilitãÍi studenleçti. Mobilitälile

internalionale au fost distribuite pe cicluri de studii dupã cum urmeazä: studii universitare de
licen!ä - 49,5o/o, studii universitare de masterat - 37,7o/o, studii universitare de doctorat -
3,8o/o.

O componentã importantã a mobil¡tãli¡ internalionale a fost reprezentatå de studenlii
incoming, ASE primind în respectivul an universitar, 76 studenli în programe de mobilitãli
(Erasmus çiacorduri bilaterale), înmatriculali pentru un semestru sau un an universitar.
În anul univ.2014-2015, ASE Bucureçti avea 181 de parteneri internalionali, majoritatea

acordurilor - aproximativ 93% - fiind încheiate cu parteneri europeni. Majoritatea mobilitãlilor
studenlegti (77,2%) s-au desfãçurat în cadrul Programului Erasmus, având drept obiectiv
efectuarea unei perioade de studii cu durata de minimum un semestru la o universitate
partenerä. Celelalte mobilitäli s-au derulat în cadrul unor proiecte POSDRU la nivel de

doctorat (16,4o/o) sau burse guvernamentale çi acorduri bilaterale - burse ale Guvernului
României, Burse JOSZEF çi CEEPUS (6,40/o).

Mobilitälile POSDRU au fost efectuate în mare parte de cãtre doctoranzi (94,5o/o) gi au avut
drept scop efectuarea unor stagii de documentare / cercetare (mobilitãli cu durata cuprinsä
între 1 gi4 luni), respectiv participarea la manifestãri stiinlifice cu caracter internalional.

Destinaliile privilegiate pentru mobilitali POSDRU au fost Portugalia (28,8%) gi Cehia
(16,4%).

În perioada 01.03.2014 - 20.01.2015, s-au derulat 421 mobilitãli studenlesti la nivel de

licen!ã, masterat gi doctorat. Mobilitälile internalionale au fost distribuite pe cicluri de studii

dupã cum urmeazä: studii universitare de licen!ã - 53,4o/o, studii universitare de masterat -
30,2o/o, studii universitare de doctorat - 16,40/o.

O componentã importantä a mobilitälii internalionale a fost reprezentatä de studenlii
incoming, ASE primind în respectivul an universitar, 118 studenli în programe de mobilitãli
(Erasmus çiacorduri bilaterale), înmatriculali pentru un semestru sau un an universitar.
În anul univ.2015-2016, ASE Bucureçti avea 189 de parteneri internalionali, majoritatea

acordurilor - aproximativ 91% - fiind încheiate cu parteneri europeni. Majoritatea mobilitãlilor
studenlegti (56,2%) s-au desfãgurat în cadrul Programului Erasmus, având drept obiectiv
efectuarea unei perioade de studii cu durata de minimum un semestru la o universitate
partenerã. Celelalte mobilitäli s-au derulat în cadrul unor proiecte POSDRU la nivel de

doctorat (34,4%) sau burse guvernamentale çi acorduri bilaterale - burse ale Guvernului

României, Burse JOSZEF gi CEEPUS (9,4%).

Mobilitãlile POSDRU au fost efectuate în mare parte de cätre doctoranzi (97%) çi au avut
drept scop efectuarea unor stagii de documentare / cercetare (mobilitäli cu durata cuprinsà

între 1 si4 luni), respectiv participarea la manifestäri gtiinlifice cu caracter internalional.
Destinaliile privilegiate pentru mobilitäli POSDRU au fost ltalia, Portugalia, Bulgaria, Olanda
giCehia.
În anul univ.2015-2016, s-au derulat 340 mobilitãli studenleçti la nivelde licen!ä, masterat çi
doctorat. Mobilitalile internalionale au fost distribuite pe cicluri de studii dupã cum urmeazå:

studii universitare de licen!ã - 37,1%, studii universitare de masterat - 28,5%, studii
universitare de doctorat - 34,4o/o.

O componentä importantä a mobilitälii internalionale a fost reprezentatã de studenlii
incoming, ASE primind în respectivul an universitar, 87 studenli în programe de mobilitãli
(Erasmus gi acorduri bilaterale), înmatriculali pentru un semestru sau un an universitar.
În anul univ.2016-2017, majoritatea mobilitälilor studenleçti (239 mobilitãli - 87,9%) ale

ASE s-au desfãçurat în cadrul Programului Erasmus, având drept obiectiv efectuarea unei
perioade de studii cu durata de minimum un semestru la o universitate partenerä, respectiv

efectuarea unui stagiu de practicä în strãinätate. Celelalte mobilitäli s-au derulat în cadrul
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unor burse guvernamentale gi acorduri bilaterale - burse ale Guvernului României, Burse
cEEPUS (12,1%).
În perioada martie-decembrie 2016, s-au derulat 272 mobilitäli studenleçti la ciclul de licen!ä,
masterat gi doctorat. Mobilitalile internalionale au fost distribuite pe cicluri de studii dupä cum
urmeazã: studii universitare de licen!ã - 169 studenli (62,1%), studii universitare de masterat

- 98 studenli (36,1%), studii universitare de doctorat- 5 studenli (1,8)%.

O componentä impoñantä a mobilitälii internalionale a fost reprezentatå de studenlii
incoming, ASE primind în respectivul an universitar, 126 studenti în programe de mobilitäli
(Erasmus gi acorduri bilaterale), înmatriculali pentru un semestru sau un an universitar.
Majoritatea studenlilorau provenit din Franla (25,4o/o'),ltalia (11,9o/o) giPortugalia (9,5%).

În anul univ. 2017-2018, majoritatea mobilitälilor studenlegti (368 mobilitäli, reprezentând
91,09%) ale ASE s-au desfãgurat în cadrul Programului Erasmus+, având drept obiectiv
efectuarea unei perioade de studii cu durata de minimum un semestru la o universitate
partenerä, efectuarea unui stagiu de practicã în strãinãtate sau vizite de studii / activitãli în

cadrul unor proiecte din cadrul acliunii KA2 Parteneriate strategice. Celelalte mobilitäli s-au

derulat la nivel doctoral - cu finanlare din partea CSUD (34 deplasäri de scurtã duratã,
reprezentând 8,41%).O pondere marginalä (0,05%) o au mobilitãlile finanlate prin programe

de burse guvernamentale ACSB (2 mobilitäli). Mobilitälile internationale sunt distribuite pe

cicluri de studii dupã cum urmeazä: studii universitare de licen!ã - 247 studenli (61,14o/o'¡,

studii universitare de masterat 119 studenli (29,46%), studii universitare de doctorat 38

studenli (9,40%).
În funclie de scopul mobilitãfii, 335 dintre acestea au avut drept scop studiile (82,92o/o),iar 69

de mobilitãli s-au desfãgurat ca plasamente internalionale gi stagii de pregätire a rapoartelor
de cercetare (17,08o/o). Se constatà o cregtere a numärului de mobilitåli pentru plasamente

internalionale, ca urmare a implementãrii parteneriatului încheiat între Direclia de Relalii
lnternalionale çi AIESEC România.
Finan!ãri active în cadrul programului Erasmus+, acliunea KAl - Mobilitãli (proiecte

centralizate, gestionate de Direclia de Relalii lnternationale a ASE) sunt:
- Proiect 2017-1-ROOI-K4103-036474 - Mobilitãli cu !ärile programului: 1.185.085
Euro (perioadä de derulare 0'1 .06.2017 - 31.05.2019);
- Proiect 2016-1-ROO1-KA103-023825 - Mobilitäli cu !ãrile programului 742.825
Euro (perioadä de derulare: 01 .06.201 6 - 30.09.2017);
- Proiect 2015-1-ROO't-K4103-014447 - Mobilitåli cu !ãrile programului: 760.530
Euro (perioadã de derulare: 01.06.2015 - 31 .05.2017);
- Proiect 2017-1-ROO1-K4107-036521- Mobilitäli cu !ärile partenere: 76.865 Euro
(perioadä de derulare: 01.06.2017 - 31 .05.2019);
- Proiect 2016-1-RO01-KA107-023904 - Mobilitãli cu !ärile partenere: 19.960 Euro
(perioadä de derulare: 01 .06.2016 - 31 .05.2018).

ASE a primit în acest an universitar un numãr de 123 de studenli stráini în programe de

mobilitate (Erasmus+, CEEPUS si acorduri bilaterale), precum sivizite de studii de la lndiana
University, SUA - organizatä de Facultatea de Contabilitate gi lnformaticä de Gestiune gi de

la CNAM Paris, Franla - organizatã de Bucharest Business School.
Orientarea çi integrarea studenlilor incoming este realizatã cu sprijinul secliunii locale a
Erasmus Students Network - ESN ASE Bucharest, care organizeazå preluarea studenlilor
de la aeroport, oferà asisten!ä prin intermediul voluntarilor Erasmus Buddy gi organizeazã
periodic evenimente cu caracter cultural gi social pentru studenlii internalionali.
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I 1.3.3 Valo rificarea c alifi càri i obti n ute

Concordanfa între planurile de învä!ãmânt gi competenlele agteptate la finalizarea
ciclului de studii; consistenla figelor de disciplinã, prin corelarea cu evaluarea
programelor din cadrul vizitei institulionale (a se vedea Fiçele vizitelor aferente
programelor evaluate), se prezintã astfel:
1. Programul evaluat / Domeniul de licentä: Administrarea afacerilor (în limba englezä)
/ Adm in istrarea afacerilor
Disciplinele de studiu cuprinse în Planul de înválámánf sunt prevãzute într-o succesiune
logicã gi au fost dezvoltate pornindu-se de la definirea gi delimitarea precisä a competenlelor
generale çi de specialitate pe domeniul studiilor universitare de licen!ä Administrarea
Afacerilor, în limba engleza, în corelalie cu competentele corespunzätoare ale studiilor
universitare de licen!å. În ciclul de licen!ã, studen!ii dobândesc competen!e legate de

culegerea, prelucrarea gi analiza informaliilor privind interacliunea organizaliei cu mediul
extern, privind interacliunea subdiviziunilor organiza\iei, precum çi funclionarea organizaliei,
ca ansamblu. Aceste competenle completeazã si aprofundeazá cunoçtinlele acumulate in

programele de licen!ä. (Anexa P-13 gi P-13bis). începând cu anul universitar 2018-2019, se

introduce disciplina Etica çi integritate academicã prin modificarea disciplinei obligatoriii
"Eticä".

Existä resurse didactice pentru solicitarea de majorare de capacitate.
La fiecare dintre disciplinele de studii cuprinse în planul de învä!ãmânt este întocmitã o fiçã a
disciplinei în care sunt precizate obiectivele disciplinei, conlinutul tematic de bazá,
repartizarea numärului de ore de curs, de seminar gi activitäli aplicative pe teme, sistemul de

evaluare a studenlilor, bibliografia minimalä, în concordan!ä cu macheta (V. Anexa Pl4 Ia
Raport), a metodologiei de implementare a Cadrului na{ional al calificårilor din învätãmântul
superior (CNCIS).
2. Programul evaluat / Domeniul de licen!ã: Administrarea afacerilor în comer!, turism,
servicii, merceologie si managementul calitälii / Administrarea afacerilor
Planul de învä!ämânt ale programului de studii universitare de licen!ã Administrarea
afacerilor în come(, turism, seruicii, merceologie çi managementul calitäf¡i a fost întocmit
conform normelor legale în vigoare, linând seama atât de cerinlele procesului Bologna, cât
gi de necesitatea asigurårii unui nivel de cunogtinle optim cerute de piala muncii în
domeniul Administrarea afacerilor, cuprind discipline fundamentale, de specialitate, în

domeniu gi complementare, grupate la rândul lor în discipline obligatorii, oplionale gi

facultative, în conformitate cu standardele specifice aprobate de Consiliul ARACIS, cu

consultarea studenlilor, angajatorilor si a altor actori interesati - Anexa P-12.
Competenlele scontate ale absolven!ilor sunt riguros definite gi corespund calificãrii
declarate. Absolvenlilor programului de studii universitare de licen!ã Administrarea afacerilor
în come(, turìsm, seruicii, merceologie çi managementul calitáliili se asigurã competenle cu

caracter general gi competenle cu caracter specific, conform cu Grila de competenfe - Anexa
P-13.
Programul de studii universitare pentru licen!ã ,,Administrarea afacerilor în comer,t, turism,
seruicii, merceologie çi managementul calitãliÍ' se încadreazá în coordonatele misiunii
generale a ASE, de pregãtire a viitorilor economigti, asigurând absolvenlilor sãi competenlele
necesare domeniului: Administrarea afacerilor - Anexa P-12.

Pentru programul de licen!ã Administrarea afacerilor în come(, turism, seruicii, merceologie

çi managementul calitáfli, competenlele profesionale çi transversale dobândite de studenli
sunt suficiente pentru a le permite la absolvire angajarea pe piala muncii, în concordan!ã cu
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Cadrul National al Calificärilor, în urmätoarele ocupalii posibile (COR 20171: 242101
Administrator societate comercialã 122108, dezvoltarea unei afaceri proprii sau continuarea
studiilor în ciclul urmãtor, cel al studiilor universitare de masterat. Competenlele sunt bine
definite gi prezentate în Gnla de competenfe - Anexa -P-13.
Pentru fiecare disciplinä din Planul de învãlãmânt al programului de studii evaluat existã o

Fiçã a disciplinei care conline urmãtoarele informatii: categoria formativã a disciplinei
(fundamentalä, de specialitate etc.); regimul disciplinei (obligatorie, opfionalå, facultativä);
fondul de timp (numärul de ore pe sãptãmânä gi pe semestru, numärul de ore de studiu
individual); numärul de credite; disciplinele anterioare condi!ionate sau recomandate;
competenlele specifice pe care le asigurà disciplina, profesionale sitransversale; obiectivele
disciplinei (generale çi specifice) continutul disciplinei; bibliografia, modul de evaluare a
studentului, precum gi precizãri asupra activitälilor de predare (cursuri), a activitälilor de
seminar si a celor practice, cu menlionarea temelor çi a numãrului de ore afectate parcurgerii
fiecãrei teme, criteriile si metodele de evaluare, inclusiv standardul minim de performan!ä -
Anexa P-14.

3. Programul evaluat / Domeniul de licentä: Administrafie publicä / Çtiinle
administrative
Succesiunea logicä a disciplinelor în Planul de învã,tãmánf urmãregte formarea unor
competenle concordante cu piala muncii, în ceea ce privegte calificarea pentru profesiile

COR, în compatibilitate cu cadrul nalional al calificärilor çi cu programele de studii similare
din universitålile din Europa gi SUA. Exemplu: disciplina Bazele administraliei publice
(disciplinã obligatorie gi de domeniu în anul l, sem. 1), titular Profiroiu Alina, are 5 credite
ECTS; disciplina Managementul proiectelor în sectorul public (disciplinä obligatorie si de
specialitate în anul lll, sem. 2), titular Florescu Margareta, are 4 credite ECTS. Competenlele
profesionale si transversale împreunã cu descriptorii acestora se regäsesc în Anexa P 12la
dosarul de autoevaluare. Calificãrile absolvenlilor sunt conforme cu grilele RNCIS,
compartimentul de specialitate din cadrulASE fãcând dovada cã a înscris calificãrile conform
procedurilor agreate.
Fiçele de disciplinã sunt corelate prin conlinutul lor cu specificul pielei muncii, asigurând
cursanlilor competenle specifice domeniului.
Conform verificärii prin sondaj çi a analizei Fiçelorde disciplinã (vezi Anexa P 13 la dosarul
de autoevaluare), s-a constatat cã Fiçele de disciptinã conliñ obiectivele disciptinei,
competenlele profesionale gi transversale asociate, conlinutul tematic, repartizarea
numãrului de ore de curs, seminar çi activitãli aplicative, sisfemu/ de evaluare a studenfilor,
bibliografia minimalã la curs gi semrnaretc.
4. Programul evaluat / Domeniul de licentä: Ciberneticä economicä / Ciberneticä,
statisticä si informaticã economicä
La nivelul Facultãlii CSIE, Planurile de învãlãmânt sunt elaborate cu respectarea
urmãtoarelor cerinle: sä se regäseascä disciplinele conform standardelor ARACIS; så se
respecte structurile pe tipuri de discipline, conform nomenclatorului de discipline din
prezentul standard; sã se regàseascã definirea clarä gi delimitarea precisä a competenlelor
profesionale gi transversale; sã fie asiguratã compatibilitatea cu planurile si programele de

studii similare din !ãri ale Uniunii Europene; sã fie asiguratä compatibilitatea la nivel nalional
prin consultarea nomenclatorului de discipline stabilite.
Obiectivele si profilul de competenle dezvoltat în concordan!ã cu nevoile identificate pe piala
muncii gi cu cadrul national al calificãrilor sunt prezentate detaliat în Fige/e disciplinelor din
Planul de învälãmânt.
Disciplinele de studiu cuprinse în planurile de învä!ãmânt au la bazá Fiçele disciplinelorîn
care sunt precizate obiectivele disciplinei, conlinutul tematic de bazä, repartizarea numãrului
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de ore de curs, seminar çi activitãli aplicative etc., pe teme, sistemul de evaluare a

studenlilor, bibliografia minimalä.(Anexa P-14 Figele disciplinelor, Anexa P-13 Grilele de

competen!ã din RA).

5. Programul evaluat / Domeniul de licentã: Contabilitate çi informaticä de gestiune /
Contabilitate
Planul de învä!ãmânt al specializärii de licen!ä evaluat (Anexa P-12, 201712020\ a fost
conceput astfel încât sä asigure absolvenlilor dobândirea unui set complet de competenle
profesionale çl fransversa/e necesare unei pregätiri de calitate în domeniul contabil (Anexa

P-13 Grila 1 Competenle profesionale si Grila 2 Competenle transversale). Competenlele

scontate ale absolvenlilor vizeazã calificãrile declarate.
Disciplinele de studiu din Planul de învã!ãmânt al programului evaluat sunt preväzute într-o

succesiune logicå, fiind dezvoltate pornindu-se de la definirea gi delimitarea precisà a

competenlelor generale si de specialitate pe domeniul studiilor universitare de licen!ã de
Contabilitate, în corelatie cu competentele corespunzätoare ale studiilor universitare de

masterat.
Disciplinele de studiu au Fþe de disciplinã în care sunt precizate obiectivele disciplinei,

conlinutul tematic de bazá, repartizarea numàrului de ore de curs, seminar gi activitãli
aplicative etc., pe teme, sistemul de evaluare a studenlilor, bibliografia minimalä - Anexa P-

14.
6. Programul evaluat / Domeniul de licentä: Economie agroalimentarä gi a mediului /
Economie
Prin misiunea asumatä gi prin planurile sale de învã!ãmânt, programul se încadreazá în

coordonatele misiunii generale a ,ASE, de formare çi dezvoltare a competenlelor în domeniul

gtiinlelor sociale la nivelul exigenlelor unei economii competitive, însä conline elemente de

specificitate, în raport cu oferta sa educalionalã.
Disciplinele de studiu cuprinse în planurile de învã!ãmânt au la bazá Fiçe de disciplinã, tn

care sunt precizate obiectivele disciplinei, conlinutul tematic de bazá, repartizarea numärului

de ore de curs, seminar gi activitåli aplicative etc. pe teme, competenle specifice acumulate
(profesionale gi transversale), sistemul de evaluare a studenlilor, bibliografia minimal,

coroborarea conlinuturilor disciplinei cu agteptärile reprezentanlilor comunitãlii epistemice,

asocialii çi an gajatori reprezentativi d in domeniu I aferent prog ramulu i Anexa P-1 4.

Fiçete de disciptinã conlin urmãtoarele informalii: categoria formativã a disciplinei
(fundamentalã, de specialitate etc.); regimul disciplinei (obligatorie, oplionalà, facultativä);
fondul de timp (numàrul de ore pe säptàmânä gi pe semestru, numãrul de ore de studiu

individual); numärul de credite; disciplinele anterioare condi!ionate sau recomandate;

competenlele specifice pe care le asigurä disciplina, profesionale gi transversale; obiectivele
disciplinei (generale çi specifice) conlinutul disciplinei; bibliografia, modul de evaluare a

studentului, precum çi precizãri asupra activitälilor de predare (cursuri), a activitälilor de

seminar gi a celor practice, cu menlionarea temelor gi a numårului de ore afectate parcurgerii

fiecãrei teme, criteriile si metodele de evaluare, inclusiv standardul minim de performanla -
Anexa P-14.
7. Programul evaluat / Domeniul de licentã: Economie Si comunicare economicä în
afaceri/ Economie
Nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planurile de învä!àmânt gi conlinutul acestora
corespund domeniuluide licen!ä Economie çi programului de studii gi sunt conforme misiunii

declarate.
Programul de studiu Economie çi Comunicare Economicã în Afaceri se bazeazä pe

corespondenla dintre rezultatele în învälare gi calificarea universitarã çi se prezintä sub

forma unui pachet de documente care include: obiectivele generale çi specifice ale
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programului; planul de învätämânt - Anexa P-12 cu ponderea disciplinelor exprimatä prin

credite de studiu ECTS çi cu disciplinele ordonate succesiv în timpul de gcolarizare, figele
disciplinelor, competenlele scontate ale absolvenlilor, corespunzãtoare calificãrii.
Pentru fiecare disciplinã din Planul de învãlámânt al programului de studii evaluat existä o

fiçá a disciplinei care conline urmätoarele informalii: categoria formativä a disciplinei
(fundamentalã, de specialitate etc.); regimul disciplinei (obligatorie, oplionalä, facultativä);
fondul de timp (numärul de ore pe sãptämânä gi pe semestru, numãrul de ore de studiu

individual); numärul de credite; disciplinele anterioare condilionate sau recomandate;
competentele specifice pe care le asigurä disciplina, profesionale çitransversale; obiectivele
disciplinei (generale si specifice) continutul disciplinei; bibliografia, modul de evaluare a
studentului, precum gi precizäri asupra activitälilor de predare (cursuri), a activitãlilor de

seminar çi a celor practice, cu menlionarea temelor gi a numàrului de ore afectate parcurgerii

fiecärei teme, criteriile si metodele de evaluare, inclusiv standardul minim de performan!ä -
Anexa P-14.

În Ptanut de învãlámánf gi în fiecare Fiçã de disciplinã sunt precizate: modul de examinare gi

evaluare, potrivit specificului fiecårei discipline linând cont de rezultatele în

învälarelcompetenlele prog ramate.

8. Programul evaluat / Domeniul de licen!ä: Finanle çi bänci / Finanle
Programul de studii universitare de licen!ã Finanle çi bäncidin cadrul ASE se bazeazä pe

corespondenla dintre rezultatele învå!ärii, competenlele profesionale çi transversale çi
calificarea un iversitarä oblin utä.

Disciplinele de studiu cuprinse în planurile de învå!ämânt sunt prevãzute într-o succesiune
logicã si au fost dezvoltate pornindu-se de la definirea çi delimitarea precisã a competenlelor
generale çi de specialitate pe domeniul studiilor universitare de licen!ä Finante, în corelalie
cu competenlele corespunzàtoare ale studiilor universitare de masterat. În acelaçi timp,
programul de licen!ä al FABBV se evidenliazátalá de alte specializårisimilare, prin faptul cä

absolvenlii FABBV, vor dispune, la absolvire, de capacitatea de a realiza studii çi analize
folosind conceptele gi modelele economico-financiare, inclusiv realizarea de previziuni pe

baza testãrilor empirice.
Disciplinele de studiu cuprinse în planurile de învã!ämânt au la bazá fiçe de discipliná, în
care sunt precizate obiectivele disciplinei, continutul tematic de bazá, repartizarea numãrului
de ore de curs, seminar çi activitäli aplicative etc., pe teme, sistemul de evaluare a

studenlilor, bibliog rafia min imalà - FABBV_R A _1 4.
Fiçele disciplinelorînscrise în Planul de înválámánf descriu rezultatele în învälare exprimate
sub forma competen!elor specifice, profesionale gi transversale, respectiv cognitive,
funclional-faclionale, profesionale si afectiv-valorice care sunt realizate de o disciplinä,
precum çi obiectivele disciplinei (reiegind din grila competenlelor acumulate) - Anexa
FABBV-RO-14.
9. Programul evaluat / Domeniul de licen!ã: Economie çi afaceri interna(ionale /
Economie gi afaceri internalionale
Programul de studiu Economie çi afaceri interna,tionale se bazeazá pe corespondenla
dintre rezultatele în învälare çi calificarea universitarã gi se prezintä sub forma unui pachet

de documente care include: obiectivele generale çi specifice ale programului; planul de

învã!ãmânt - Anexa REI_L_12 cu ponderea disciplinelor exprimatã prin credite de.studiu
ECTS si cu disciplinele ordonate succesiv în timpul de gcolarizare., figele disciplinelor,
competenlele scontate ale absolvenlilor, corespu nzãtoare calificärii.
Disciplinele cuprinse în planurile de învä!ämânt çi conlinutul acestora corespund domeniului
de licen!ã si programului de studii çi sunt conforme misiuniideclarate.
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ln Planuldeînválãmánf giîn fiecare Fiçã de discipliná sunt precizate: modul de examinare si

evaluare, potrivit specificului fiecärei discipline çi linând cont de rezultatele în

învälarelcompetenlele prog ramate.
Disciplinele de studiu cuprinse în planurile de învã!ãmânt au la bazá FLpe de disciplinã, în
care sunt precizate obiectivele disciplinei, conlinutul tematic de bazá, repartizarea numãrului
de ore de curs, seminar gi activitãli aplicative etc. pe teme, competenle specifice acumulate
(profesionale si transversale), sistemul de evaluare a studenlilor, bibliografia minimal,

coroborarea conlinuturilor disciplinei cu agteptãrile reprezentanlilor comunitälii epistemice,
asocialii çi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului, conform modelului

ARACIS - Anexa REI L '14.

În cadrul ASE, conform celor constatate la vizitä gi a celor menlionate în Fþe/e vizitelor
elaborate pentru programele evaluate pe perioada vizitei institulionale, principala

responsabilitate a cadrului didactic este proiectarea metodelor çi a mediilor de învålare
centrate pe student, cu mai pulin accent asupra responsabilitãlii tradilionale de a transmite
doar informalii. Majoritatea cadrelor didactice au o paginä personalã pe site-ul ASE, care
poate conline 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.
Relalia dintre student si profesor, conform celor constatate la vizitä gi a celor menlionate
în Fþe/e vizitelor elaborate pentru programele evaluate pe perioada vizitei institulionale, este

una de parteneriat, în care fiecare îgi asuma responsabilitatea atingerii rezultatelor învã!ãrii.
Rezultatele învå!ärii sunt explicate çi discutate cu studen!ii din perspectiva relevanlei
acestora pentru dezvoltarea lor. Cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii (ex. e-

mail, pagina personalã de web pentru tematicã, bibliografie, resurse în format electronic gi

dialog cu studenlii), gi materiale auxiliare, de la tablä la flipchart gi videoproiector.
Prin proiectul POSDRU 18113.115159664 Utilizarea TIC pentru seruicii de calitate în domeniul
financiar contabil, s-a dezvoltat o platformä e-learning care integreazã sistemul de

management alînvã!ãrii gi sistemulde management al conlinutului învä!ãrii. În acest sens în
platforma e-learning, pentru anul universitar 2016-2017, platforma online.ase.ro a fost
aclualizalä cu disciplinele care sunt programate în semestrul I pentru toate formele de
învä!ämânt, pästrându-se o continuitate a activitälii pe platforma blended learning.

La întâlnirea echipei de evaluatori cu studenlii çi absolvenlii pe perioada vizitei, s-a reliefat
faptul cà studenlii ASE sunt foarte mullumili de deschiderea gi disponibilitatea cadrelor
didactice ale ASE fa!ã de nevoile lor. De asemenea, studenlii au apreciat faptul cã resursele

de învãlare le sunt puse la dispozilie în format electronic de cätre cadrele didactice.
Cadrele didactice sunt pregätite special în domeniul predärii la nivel universitar prin

absolvirea cursurilor Departamentului pentru Pregãtirea Personalului Didactic; unele cadre
didactice au absolvit gi programul de masterat Comunicare în limba englezã pentru predarc

çi cercetare economicã.
Cu privire la practica studenlilor ASE, au fost dezvoltate la nivelul facultãlilor grupuri çi
relele virtuale dedicate comunicärii cu absolvenliiASE, în care se posteazã informalii privind

activitälile/evenimentele derulate de facultãli, oportunitäli de participare la conferin!e,
seminarii organizate în colaborare cu mediul de business, oportunitàli de angajare sau de
practicã/internship.
Conform celor constatate la vizitã gi a celor menlionate în Fþe/e vizitelor elaborate pentru

programele evaluate pe perioada vizitei institulionale, locurile de practicä gi de internship

oferite de ASE studentilor de la ciclul licen{ä 9i masterat au la bazá parteneriatele
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institulionale dezvoltate în mod continuu, reprezentând o prioritate în ceea ce priveste
gestionarea relaliilor cu mediul economic si social.
Din cele 2224 locuri de practicã çi internship oferite la nivelul ASE în anul 2017, în urma
acordurilor iniliate de facultäli au fost puse la dispozilia studenlilor 1306 locuri de practicà gi

internship:
- Facultatea de Contabilitate gi lnformaticã de Gestiune: 156 de locuri;

- Facultatea de Economie Agroalimentarã si a Mediului: 149 de locuri;
- Facultatea de Finanle, Bänci, Asigurãri si Burse de Valori: 304 locuri;
- Facultatea de Marketing: 330 de locuri;
- Facultatea de Relalii Economice lnternalionale: 145 locuri;
- Facultatea de Business giTurism: 107 locuri;

- Facultatea de Economie Teoreticä gi Aplicatã: 115 locuri.

Locurile de practicå çi de internship oferite de ASE studenlilor de la ciclul licen!ã si masterat
au la bazá parteneriatele institulionale dezvoltate în mod continuu, aça dupä cum rezultä gi

din indicatorul urmàtor, çi care reprezintã o prioritate în ceea ce priveçte gestionarea relaliilor
cu mediul economico-social.
Din cele 65 parteneriate pentru oferirea de locuri de practicã gi internship pentru studenlii
ASE în anul 2017, facultälile au iniliat 47 acorduri:

- Facultatea de Contabilitate gi lnformaticã de Gestiune: 5 parteneriate;

- Facultatea de Economie Agroalimentarä çi a Mediutui: I parteneriate;

- Facultatea de Finanfe, Bänci, Asigurãri gi Burse de Valori: 13 parteneriate;

- Facultatea de Marketing: 6 parteneriate;

- Facultatea de Relalii Economice lnternalionale: 9 parteneriate;
- Facultatea de Business giTurism: 4 parteneriate;

- Facultatea de Economie Teoreticä giAplicatã: 1 parteneriat.

Conform celor constatate la vizitã gi a celor menlionate în Fþe/e vizitelor elaborate pentru

programele evaluate pe perioada vizitei institulionale, cadrele didactice îçi adapteazå
metodica predãrii în funclie de necesitálile studenlilor, avându-i în vedere gi pe cei cu
probleme sociale.
Profesorii menfin legãtura cu studenlii prin e-mail gi prin cel pulin 2 ore de consultalii
sãptämânale (fapt declarat si de studentii cu care echipa de evaluatori s-a întâlnit la vizitä).
Cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii (de ex., e-mail, pagina personalà

web pentru tematicã, bibliografie, resurse în format electronic gi dialog cu studenlii) gi

materiale auxiliare, de la tablã, la flipchart si videoproiector.
Studenlii interaclioneazácu profesorii prin e-mailçi prin aplicalii de tip forum, sau moodle, la

unele cursuri. De asemenea, prezentårile cursurilor sunt realizate într-o manierã interactivä,
în Powerpoint sau Prezi, stimulând atenlia gi implicarea studenlilor.
ASE creeazã medii si experienle de învãlare care conduc studenlii sä descopere çi sä

creeze ei îngigi cunoastere (a se vedea de ex., Laboratorul Google sau sala OMV Petrom gi

activitälile programate în acestea). La întâlnirea echipei de evaluatori cu studenlii gi

absolvenlii pe perioada vizitei s-a reliefat faptul cã în ASE, cadrele didactice orienteazà
dezvoltarea intelectualä a studentului, dându-i o dimensiune strategicå (spre ex., cursurile de

soft-skills oferite de ASE çi parteneri din mediul socio-economic).
În evaluarea relaliei cu piala muncii, ASE a realizat o cercetare exploratorie la care au

rãspuns 527 persoane, dintre care 60,91% sunt absolvenli ai studiilor universitare de licen!ä,

36,19o/o absolvenli ai studiilor universitare de mästerat, iar 2,61% absolvenli ai studiilor
universitare de doctorat, în ASE. Dintre absolvenli, 84,25o/o îsi desfãgoarä activitatea în

Bucuregti, 7 ,02yo într-o altä localitate din România, iar 7 ,50o/o într-un alt stat (Marea Britanie,
Belgia, Germania, Danemarca, Suedia, Spania, Statele Unite ale Americii, Olanda, Austria,
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Federalia Rusã, Polonia, Bulgaria etc.). Cei mai mulli dintre absolvenli activeazä într-un
domeniu corespunzätor studiilor absolvite (48,71%) sau conex cu acestea (35,39%) iar un

procent de 15,9% dintre respondenli declarã cä au o ocupalie diferitã de studiile pe care le-

au absolvit în cadrulASE.
Dintre absolvenlii chestionali care sunt angajali, cei mai mulli au un contract pe perioadã

determinatä (80,38%), iar restul pe perioadã nedeterminatà (19,62%).

Conform anchetei organizatã în rândul absolvenlilor ASE, la care au räspuns 527 de
persoane, cei mai mulli dintre absolvenli declarä cã sunt angajali: 430 (81,59%) cu normä
întreagä gi 30 (5,69%) cu jumätate de normä. Un procent de doar 4,74o/o sunt antreprenori,
aproape dublu fa!ä de media nalionalã de IMM-uri / cap de locuitor, însã în continuare mult
sub media europeanã. lar 3,61% dintre absolvenli nu sunt integrali pe piala muncii, aflându-
se în cãutarea unui loc de muncä. În categoria Altä situalie (4%) se încadreazä 5 persoane

care urmeazá alte studii sau sunt în concediu de creçtere a copilului (Anexa ASE-033, pct. 3)
Anchetá la nivelul absolven{ilor privind statutul pe piala muncii).

Ca urmare a interogårii bazei de date administrate de Direclia TIC cu ocazia vizitei de

evaluare, a rezultat cä dintre cei 2.702 absolvenli ai programelor de studii universitare de
licen!ä din ASE ai promoliei 2016 çi ani suplimentari, 1.884 au ales sä îs,i continue studiile
de master în ASE, ceea ce reprezintã 69,72o/o, gi respectiv, dintre cei 3.759 absolvenli de
licen!ä ai promoliei 2017 gi ani suplimentari, 2.435 au ales sä îgi continue studiile de
master în ASE, ceea ce reprezintä 64,770/0.

Un procent de 72% dintre studenfii ASE se declarä satisfäculi în legäturä cu mediul de
învãlare/dezvoltare oferit de cätre universitate (1 1% sunt ,,Foafte satisfäcuti", în timp ce

610/o se declarä ,,Satisfãculi" de experienla de studenli în cadrul ASE în

anul universitar20l5-2016), cele mai bune rezultate fiind obtinute de cãtre Facultatea de

Economie Agroalimentarã gi a Mediului (87,57o/o), Facultatea de Economie Teoreticä gi

Aplicatã (80,92%) çi Facultatea Administralie gi Management Public (75,88%), nivel
comparabil cu al studiilor efectuate în alte universitãti (ex: în Marea Britanie, Higher
Education Funding Council for England (HEFCE) a raportat o ratä a satisfacfiei studenlilor
pentru anul 2016 cu valori cuprinse între 38% (Fareham College) si 100% (Trafford College,
St Mary's University College din Belfast); în Statele Unite, conform Noel-Levitz lnstitute
National Student Satisfaction RepoÉ pentru anul universitar 2014-2015, media acestui
indicator se situeazã la 65%.
în acelagi timp, 67% dintre studenlii ASE sunt în general satisfãcufi de calitatea
programufui de învä!ãmânt la care au fost înscrisiîn anul universitar 2015-2016, gradul de

nemullumire la nivelul ASE fiind de numai 8,26% (conform Raportului anual al Rectorului
ASE privind starea Universitäliidin anul2016 disponibilpe site-ulwsrwæge.Ia).
În privinta competenlelor de consiliere, monitorizare gi facilitare a proceselor de învä!ämânt,
cadrele didactice stabilesc ore de consulta{ii pentru studen[i în vederea elaborärii lucrärii
de licen!ã, disertalie, pentru coordonarea lucrårilor prezentate de studenli la sesiunile de

comunicãri gtiinlifice studenlegti, la concursuri profesionale, cât gi a aplicaliilor de la seminar
(conform unei programäri previzionate).
La întâlnirea echipei de evaluatori cu studenlii çi absolvenlii pe perioada vizitei, s-a reliefat
faptul cà studenlii ASE sunt foarte mullumili de deschiderea çi disponibilitatea cadrelor
didactice ale ASE fa!ä de nevoile lor privind orele de permanentä gi consultalii personalizate

la cererea studentului.
La nivelul ASE existä un Birou de informare, consiliere 9i orientare în carierä a

studenlilor in cadrul Serviciului de Marketing si Comunicare, care oferä servicii de
specialitate tuturor studenlilor ASE. Pentru fiecare an la nivelul fiecärei facultã!i, este
desemnat un tutore care asigurä activitatea de îndrumare a studenlilor (verificat la vizitã).
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Centrul de Consiliere çi Orientare în Carierã (CCOC), structurä distinctä, fãrä
personalitate juridicã, care funclioneazá în cadrulASE, înfiinlat prin Hotärârea SenatuluiASE
nr. 144 din data de 10 decembrie 2014, are ca misiune acordarea de suport specializat
persoanelor care au fost, vor fi sau sunt cuprinse în programele educationale ale ASE, în

vederea optimizãrii traseului educalional si profesional al acestora. Obiectivele Centrului de
Consiliere gi Orientare în Carierã sunt urmätoarele:

- Orientarea çi consilierea elevilor din învãtåmântul preuniversitar în vederea alegerii
traseului educalional care le va permite calificarea în domeniile de pregãtire din

cadrulASE: economie, sociologie, administralie gi management public, limbi moderne
aplicate etc.;
- Orientarea gi consilierea studenlilor ASE, astfel încât acegtia sã fie capabili sã îgi

poatà planifica gi gestiona în mod optim propriultraseu educalional si profesional;
- Reducerea abandonului universitar la nivelulASE;
- Facilitarea relaliei dintre studenlii çi absolvenl¡i ASE çi piala muncii, astfel încât
acestia sä cunoascä oportunitälile çi provocãrile reale ale pielei muncii;
- Cregterea gradului de inserlie pe piala muncii a studenlilor si absolvenlilor ASE;
- Dezvoltarea capacitålii decizionale a viitorilor çi actualilor studenli gi absolvenli ai
ASE privind managementul carierei în contextul schimbärilor legislative gi al dinamicii
permanente a pielei muncii.

Beneficiarii direcli ai Centrului de Consiliere çi Orientare în Carierä din cadrul ASE sunt
urmãtorii:

- studenlii ASE, indiferent de programul de studiu pe care acegtia îl frecventeazä sau

de forma de învã!ämânt, inclusiv studenlii venili la studii prin programe de mobilitãli;
- elevii de liceu, apa(inând liceelor care au încheiat parteneriate cu ASE;
- absolvenlii proprii sau ai altor universitäli;
- angajaliiASE.

Centrul de Consiliere gi Orientare în Carierä a funclionat în anul 2017 cu urmätoarea
structurã de personal:

- un director - cadru didactic coordonator, numit director al CCOC, desemnat prin

decizia rectorului, cu avizul Consiliului de Administralie gi aprobat de cåtre Senatul
ASE;
- 4 psihologi cu atestat în specialitatea Psihologie educalionalä, consiliere çcolarä çi
voca{ionalã / consilieri de carierä;
- un referent;
- 7 cadre didactice cu specializare în domeniul psihopedagogic de la nivelul
Departamentu lu i pentru Pregätirea Personalu lui Didactic;
- 12 cadre didactice cu expertizã în domeniile de specializare ale studenlilor çi
absolventilor.

În ceea ce priveste activitatea CCOC, rezultatele anului2017 sunt urmätoarele.
. 2570 de elevi, studenli çi absolvenli consiliali individual, dupä cum urmeazá:

- 377 de studenli consiliali vocalional de cãtre psihologii CCOC;
- 74 de studenli consiliali psihologic de cätre psihologii CCOC; Ambele tipuri
au fost realizate în 490 de gedinle individuale de consiliere.
- 617 absolvenli ai ciclului de licen!ä consiliali individual pentru admiterea la
masterat de cätre psihologii CCOC;
- 287 de elevi consiliali individual pentru admiterea la programele de licen!å
ale ASE de cätre psihologii CCOC;
- 463 de studenli consiliali psihopedagogic individual de cätre reprezentanlii
DPPD;
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- 752 de studenli informali çi orientali individual de cätre reprezentanlii
facultälilor ASE în CCOC.

. Peste 3500 de studenli informali direct prin materiale publicitare tipärite (afise,

flyere), despre serviciile oferite de CCOC;
. 196 elevi gi studenli testali psihologic în gedinle de grup. Elevii gi studenlii au fost
testali în privinla intereselor vocalionale gi compatibilitälii cu profilul de competenle
ale facultälilor ASE;
. Peste 950 de elevi informali în legãturä cu ofertele educalionale ale ASE, în cadrul
unor întâlniri organizate în ASE sau în unitäli de învä!ämânt preuniversitar;

. 30 de cadre didactice din învä!ämântul preuniversitar informate în legätura cu oferta
educalionalä a ASE;
. 552 de studenli çi 47 de elevi implicali în 20 de sesiuni de dezvoltare
personalä/workshop uri/forumuri intersectoriale çi sectoriale, organizate pe diverse

teme de interes pentru acegtia, precum: ,,Relalii emolionale benefice", ,,Vrei så fii
liderul de mâine?", ,,Cariera ta de Succes. Fii calificat pe piala muncii!", ,,Utilizarea
design thinking-ului în Businessuri", ,,Provocãrile mediului de afaceri din România gi

nevoia de Leadership", ,,Alege un stil de via!ã sãnãtos", ,,De ce sä î!i faci blog gi cum
poli câçtiga bani cu el?", ,,Descoperä-li potenlialul pentru o carierä care sä te
reprezinte!", ,,Stresul în sesiune - modalitäli de gestionare ale stresului" etc.

De asemenea, CCOC a organizat, în anul 2017, o serie de evenimente în pafteneriat, dupä
cum urmeazã:

- masa rotundã cu tema ,,Educalia si provocãrile lumii contemporane", îl'ì colaborare
cu Departamentul pentru Pregätirea Personalului Didactic (DPPD) gi Asocialia
Academia Pedagogilor (AAP), la care specialiçtii în gtiinlele educaliei au fãcut schimb
de bune practici cu privire la educalie gi provocärile acesteia, eveniment care a avut
loc în 17 februarie 2017;
- Akademics, acliune organizatã în parteneriat cu ASER, în cadrul cãreia 30 de

studenli au fost testali/consiliali în carierä, în luna martie 2017;
- work-shop-urile cu tema ,,Stresul în sesiune - modalitäli de gestionare ale stresului",
organizate cu Facultatea CSIE gi Asocialia SISC - ASE, în 13 gi 14 iunie 2017;

- masa rotundä ,,Necesitatea consilierii gi orientärii în carierã pentru tinerii
economiçti", acliune organizatä în cadrul Conferinlei EDProf, în parteneriat cu

Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic si Asociatia Facultätilor de
Economie din România (AFER), în 19 mai 2017;
- consilierea elevilor în cadruf acliunii, Perspectivã de Succes, organizatà în cadrul
Economic Summer College, în parteneriat cu ASCIG, în 8 august 2017;
- publicarea de anunluri de angajare säptãmânale pentru studenlii cu specializåri
economice, printr-un parteneriat informal cu E-jobs;

- personalul CCOC gi reprezentanlii DPPD au participat la BRD - Groupe Société
Générale, la sesiunea de instruire privind aplicarea testului Great People lnsid, în
data de 19 decembrie 2017 .

Specialigtii CCOC au elaborat çi publicat, pe parcursul anului 2017,4 studii de specialitate çi
au participat la 5 conferinle de profil, întâlniri cu specialigti çi reprezentanli ai CCOC din
universitälile din larã gi din strãinàtate. De asemenea, au elaborat 3 proiecte de finanlare
(doua depuse la Primäria Sectorului 1, unul la Ministerul Educaliei Nalionale, Fondul de

Dezvoltare lnstitulionalä) gi au participat la alcåtuirea celor trei proiecte depuse de
universitate gi finanlate din Proiectul pentru învãtãmântul secundar (ROSE), Schema de
granturi necompetitive pentru universitäli, Finantatori - Banca Mondialã gi Ministerul
Educaliei Nalionale.
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În perioada 15 iunie - 15 iulie 2017, CCOC a coordonat implementarea proiectului

,,Absolvenlii Academiei de Studii Economice din Bucureçti çi piala muncii", proiect finanlat de
Ministerul Educaliei Nalionale prin Consiliul National al Finan!ärii Învä!ämântului Superior, în

cadrul Fondului de Dezvoltare lnstitulionalä FDI 2017, domeniul I - Corelarea ofertei
educalionale cu cererea pielei muncii.
În cadrul proiectului s-au realizat 3 studii cantitative ale inse(iei absolvenlilor ASE, prin

anchete pe bazá de chestionar. Studiile au vizat inse(ia pe piala muncii a absolvenlilor ASE
de la nivelul de licen!ã, promolia 2017 (1185 de absolvenli, adicá 40% dintre absolvenlii
acestei generalii); al doilea s-a raportat la generaliile care au absolvit studiile de licen!ã
înainte de 2017,|a care au participatTS2 de respondenli, dintre care 80% sunt absolvenli ai
generaliei 2016, si al treilea s-a adresat absolvenlilor de programe de masterat din cadrul
ASE din perioada 2005-2017 gi a avut 289 de respondenli, absolvenli ai unor programe de

masterat organizate preponderent de urmãtoarele facultãli din cadrul ASE: Administrarea
Afacerilor, cu predare în limbi sträine, Management, Ciberneticä, Statisticã gi lnformaticä

âEconomicã. ln cazul absolvenlilor a fost utilizat Chestionarul privind inse(ia socio-
profesionalã a absolventului ASE (partea a Procedurii Operationale 201), un chestionar cu

18 întrebãri, iar perioada de recoltare a datelor a fost cuprinsã între lunile ianuarie gi

octombrie 2017.
O a doua perspectivä asupra întrebãrii de cercetare a fost cea a angajatorilor. Studiulasupra
angajatorilor a cuprins 80 de respondenli din 435, câli existã cu date de contact în baza
centrului (18,39% ratä de rãspunsuri), a fost realizat pe baza Chestionarului de evaluare a
opíniei angajatorilor cu privire la calitatea absolvenlilor si a programelor de studii oferite de

ASE (partea a Procedurii Operalionale 201), un chestionar cu 9 întrebãri, gi s-a desfãgurat în

perioada august - septembrie 2017.
De asemenea, a fost întreprinsä o cercetare calitativä pentru sondarea opiniei studenlilor în
legäturã cu realitälile pielei muncii. La aceasta au luat parte 68 de studenli ai ASE,
participan{i la cele patru forumuri sectoriale organizate în cadrul proiectului, dupä cum
urmeazá'.

- 13-15.10.2017 - Forumul sectorial ,,Absolvenlii Academiei de Studii Economice din

România gi piala muncii", Covasna, cu reprezentanlii facultãlilor de CSIE, ClG,
FABBV;
- 27.10.2017 - Forumul sectorial ,,Absolvenlii Academiei de Studii Economice din

România 9i piala muncii", Bucuresti, cu reprezentanlii facultälilor de BT, REl, FABIZ;
- 3-5.11.2017 - Forumul sectorial ,,Absolvenlii Academiei de Studii Economice din

România si piala munci¡", Predeal, cu reprezentanliifacultälilor de ETA gi EAM;

- 17.11.2017 - Forumul sectorial ,,Absolvenlii Academiei de Studii Economice din
România si piala muncii", Bucureçti, cu reprezentanliifacultãlilor de MAN, MK, AMP;
- 8.12.2017 - Forumul intersectorial ,,Absolvenlii Academiei de Studii Economice din

România gi piala muncii", Bucuresti, cu reprezentanlii tuturor facultälilor din ASE,
reprezentanlilor an gajatorilo r, partenerilor AS E.

În urma derulãrii proiectului a fost elaborat studiul tnserlia Absotvenlilor Academiei de Studii
Economice din Bucuregfi pe piala forlei de muncã, un document care demonstreazä
demersurile ASE pentru adaptarea, structurarea si compatibilizarea programelor de studii
universitare la cerinlele europene gi nalionale gi piala muncii.
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11.3.4 Activitatea de cercetare stiintificä

Prin misiunea asumatã, ASE urmãreçte dezvoltarea unui mediu de cercetare gi de educalie
pentru membrii comunitälii universitare în mãsurã sä îi consolideze pozilia de lider nalional în

educalie gi cercetare gi sã o propulseze printre cele mai bune universitäli europene în acest
domeniu.
În ASE, activitatea de cercetare se desfägoarä în cadrul programelor institulionale de

cercetare çtiinlificä, elaborate anual de cãtre ASE, facultäli, departamente çi/sau de unitãlile
de cercetare create la nivelul lor, pe baza temelor prioritare, specifice ASE, din programele

nalionale gi internalionale, precum gi pe baza strategiei ASE cu privire la activitatea de

cercetare-dezvoltare. Activitatea de cercetare çtiinlificä în cadrul ASE este coordonatä de

Direclia Managementul Cercetárii çi lnovãrii, care oferä logisticä gi consultan!ä pentru a
stimula implicarea în programe de cercetare gi colaborarea specialiçtilor din diferite domenii.
Programul institulional anual de cercetare gtiinfificä al ASE este elaborat de cätre

Direclia Managementul Cercetãrii gi lnovãrii (Anexa ASE-100), prin integrarea programelor

institu{ionale anuale ale departamentelor çi centrelor de cercetare. Tematica cercetãrii
doctorale (Anexa ASE-101) se elaboreazä în corelalie cu programele institulionale de
cercetare çtiinlificã.
Activitatea de cercetare çtiin{ificä, dezvoltare tehnologicã, proiectare, consultan!ä, expertizã
gi atte servicii gtiinlifice din ASE se desfãSoarä în cadrul departamentelor gi centrelor de
cercetare.
Strategia ASE 2014-2020 (Anexa ASE-116) çi Strategia de intemalionalizare ASE 2016 -
2027 (Anexa ASE-127) sunt aprobate de Senat odatä cu specificarea practicilor de oblinere

çi de alocare a resurselor de realizare si a modalitãlilor de valorificare a cercetärii din ASE.
lnteresele de cercetare sunt predominant institulionale. La nivelul ASE, în baza
Regulamentuluí privind organizarea, functionarea çi finanlarea cercetärii çtíinlifice
(Anexa ASE-097) gi a Regulamentului de organizare çi func,tionare (Anexele ASE-017 gi

ASE-018), funclioneazä Direcfia Managementul Cercetärii gi lnovärii care coordoneazá
întreaga activitate de cercetare gtiinlificä gi oferä informare gi consultantä în sfera cercetärii
gtiinlifice, suport pentru elaborarea documentaliilor de participare la competilii çi oblinerea de
granturi/contracte de finanlare a activitälii de cercetare çtiinlificã; suport pentru derularea
contractelor nalionale si internalionale; colaborare cu universitãli, depaftamente, centre de

cercetare din larã gi strãinãtate - http:i/dmci.ase.ro/.
Proiectele de cercetare gtiinlificã desfãgurate de cadrele didactice din ASE sunt relevante la
nivel nalional (Anexa ASE-102 siAnexa 4 la FV).

Proiectele de cercetare çtiinlificä desfãgurate de cadrele didactice din ASE sunt relevante gi

la nivel intemalional, existând programe realizate în parteneriat sau cu participarea unor

cercetåtoridin sträinãtate (Anexa ASE-103 giAnexa 4 la FV).

Activitatea de cercetare çtiinlificã desfäguratã în cadrulASE în baza Regulamentului privind
organizarea, func,tionarea çi finanlarea cercetãrii çtiin,tifice (Anexa ASE-097) çi a Procedurii
privind derularea proiectelor de cercetare (Anexa ASE-106), dispune de resurse financiare,
logistice çi umane suficiente pentru a realiza obiectivele propuse (Anexa ASE-112).
Conform raportului de autoevaluare, valoarea veniturilor gi cheltuielilor din cercetare
realizate de universitate în perioada 2013-2017 se regåseste în tabelul de maijos:

Anul 2013 2014 2015 2016 2017
Buget previzionat 5.294.690 4.834.555 4.800.000 4.800.000 1.517.171
Venituri 4.190.968 2.269.246 4.205.440 2.308.956 1.858.666
Gheltuieli 4.460.146 2.210.296 2.419.888 4.005.252 1.517.171
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În rândul comunitãlii academice din ASE existä un climat si o culturä academicã puternic
centrate pe cercetare, atestate prin numãrul ridicat al proiectelor de cercetare nalionalä
(Anexa ASE-102), al proiectelor de cercetare internalionalã (Anexa ASE-103) çi al
proiectelor cofinanlate din fonduri structurale (Anexa ASE-104).
Cercetarea gtiinlificã se organizeazã si se desfãgoarä prin proiecte gi teme, finanlate sau

nefinanlate, cuprinse în programele institulionale ale facultãlilor, departamentelor çi centrelor
de cercetare, în prezent fiind derulate 21 proiecte de cercetare nationale (Anexa ASE-102) gi

5 proiecte de cercetare intemalionale (Anexa ASE-103). În cadrul acestora este inclusä si

tematica programelor de cercetare gtiinlificä doctoralã. Fiecare program de studii universitare
de licen!ã, masterat gi doctorat (Anexa ASE-101) dispune de planuri de cercetare proprii,

incluse în planurile de cercetare ale facultãlilor gi ale ASE., temele de cercetare înscriindu-se
în aria gtiinlificä a fiecärui program de studii. În anul universitar 2016-2017 au fost organizate
76 manifestäri çtiinlifice nalionale (Anexa ASE-113) çi 32 manifestäri çtiinlifice internalionale
(Anexa ASE-114).
lnstitutul de Studii Doctorale din cadrul ASE dispune de un Program de cercetare
doctoralä (Anexa ASE-101), în care tinerii cercetãtori realizeazä proiecte individuale, pe

care le suslin oral si care sunt evaluate de comisiide specialitate.
Întreaga activitate de cercetare gtiinlificã se caracterizeazá printr-un nivel deosebit de ridicat
al standardelor Ia care se desfäçoarä, nu numai din punct de vedere organizatoric, al

derulärii propriu-zise a contractelor de cercetare, ci gi al seriozitàlii avizárä interne a
rezultatelor, în baza Procedurii privind derularea proiectelor de cercetare (Anexa ASE-106).
Rezultatele activitäfii de cercetare gtiin!ificã fac obiectul unor dezbateri interne gi

internalionale în cadrul meselor rotunde, conferinlelor si seminariilor organizate periodic în
ASE (Anexele ASE-113 giASE-114). Rezultatele activitälii de cercetare gtiinlificä a cadrelor
didactice s-au materializat în: 285 studii publicate în volumele conferinlelor internalionale
indexate lSl çi/sau cele organizate de asocialii profesionale internalionale (Anexa ASE-107),
275 arlicole publicate în reviste de specialitate cotate lSl (Anexa ASE-1ûB), 141 cä(i
publicate în edituri nafionale, recunoscute CNCSIS (Anexa ASE-109),49 cär{i publicate în
edituri internalionale, recunoscute CNCSIS (Anexa ASE-110), precum gi în numeroase
contracte, expertize, consultan!ã pe bazá de contracte sau convenlii încheiate cu parteneri

din !arã gi/sau din strãinãtate, cu evaluare atestatå de cätre comisii de specialitate.
Personalul didactic si de cercetare din ASE face parte din colective de redaclie ale unor
reviste cotate Web of Science sau incluse în baze de date internalionale (Anexa ASE-111).
Fiecare cadru didactic din ASE are anual cel pulin o publicalie sau o realizare didacticä sau

çtiinlificà publicatã în reviste nalionale sau internalionale de prestigiu, cotate în baze de date

çtiinlifice, activitate care reprezintã çi unul dintre criteriile de evaluare periodicä a calitälii
activitàlii desfäsurate în cadrul ASE.
Rezultatele activitãlii de cercetare gtiinlificä a cadrelor didactice sunt valorificate atât prin

publicalii pentru scopuri didactice, cât gi prin publicalii gtiinlifice în reviste de specialitate sau

edituri din !arä, recunoscute de CNCSIS sau din sträinãtate, comunicãri gtiinlifice prezentate

la sesiuni, simpozioane, seminarii etc. din larã si/sau strãinätate, transfer tehnologic prin

centre de cercetare, contracte, expertizä, consultan!ä etc., pe bazá de contracte sau

convenlii încheiate cu parteneri din larä gi/sau din sträinätate, cu evaluare atestatä de càtre
comisii de specialitate (Anexele ASE-107, ASE-108, ASE-109 çi ASE-1 10).

Conform verificãrii la vizitä si a raportului de autoevaluare, evolulia numärului de publicalii

çtiintifice în universitate pentru perioada 2013-2017 este urmätoarea:
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lndicator 2013 2014 2015 2016 2017
Articole în reviste lSl 169 200 154 177 275
Articole lSl Proceedinqs 454 325 209 223 285
Articole în reviste indexate BDI 1654 1551 1397 1 098 561

Oärti publicate la edituri nationale 96 155 93 160 141
Cärti publicate la edituri internationale l6 47 22 33 49
Reviste, buletine ale Universitåtii (indexate lSl) 2 2 2 3 3

Reviste, buletine ale Universitätii (lndexate BDI) 17 17 17 l6 37
Reviste, buletine ale Universitätii (altele) 1 1 1 1 1

Centre de cercetare 22 22 22 23 23

În anul univ. 2017-2018, din totalul de 1060 cadre didactice titulare çi asociate ale ASE, 173
sunt conducätori de doctorat, reprezentând 16,320/0 din totalul personalului didactic çi de

cercetare cu titlul çtiinlific de doctor (Anexa ASE-051). Activitatea de conducere doctorat se

desfãgoarã în Çcolile Doctorale ale IOSUD ASE gi este sprijinitã de cele 23 de centre de
cercetare functionale în ASE.

ASE, prin facultälile çi departamentele sale, este preocupatä în permanen!ä de organ¡zarea
periodicã a unor manifestãri gtiinlifice nalionale si internalionale (sesiuni çtiinlifice,
simpozioane, conferinte, mese rotunde), care au devenit deja tradi!ie, comunicãrile fiind
publicate în buletine gtiinlifice sau în reviste dedicate activitãlii organizate. În anul universitar
2016-2017, au fost organizate 76 manifestäri gtiinlifice nalionale (Anexa ASË-113) gi 32

manifeståri çtiinlifice internalionale (Anexa ASE-114). De asemenea, anual este organizatã o

sesiune studenleascä de comunicäri gtiinlifice (Anexa ASE-115).
Pe parcursul anului 2017 ,6 reviste edltate de ASE au oblinut 14 noi indexäri în baze de date
internalionale, la nivelul instituliei existând începând din acest an, un total de 37 reviste

indexate BDI (Anexa ASE-1 1 1 , Anexa ASE-1 18, Anexa 10 la Protocol ASE).
Direclia Managementul Cercetàrii çi lnovãrii Facultãlile din cadrul ASE au organizat, în anul
2017, 19 conferinle internationale, dintre care trei publicä lucrärile în proceedings cotate lSl
(lnternational Conference on Accounting and Management lnformation Systems - AMIS,

lnternational Conference on lnformatics in Economy - lE gi lnternational Management

Conference - IMC).
În anul 2017, s-au înregistrat peste 160 de participåri ale cadrelor didactice din ASE la
conferinle internalionale de prestigiu. Dintre acestea, 61 de participãri ale cadrelor didactice

çi cercetãtorilor din ASE au fost suslinute din bugetul special alocat la DMCI, iar 26 de
participãri au fost finanlate din bugetele centrelor de cercetare gi/sau prin proiecte de

cercetare çtiinlificä. La acestea se adaugã gi participärile la conferinle finanlate prin cele 32

de proiecte de mobilitate câgtigate de cercetãtori din cadrulASE.
La data de 17 noiembrie 2017 a fost lansatã invitalia de participare la prima edilie a

Conferinlei lnternalionale de Çtiinle Economice çi Sociale (ICESS) pe care ASE o va
organiza în perioada 16-17 aprilie 2018 (www.icess.ase.ro). Aceastã conferin!ä universitarä
îçi propune sä reuneascä eforturile çi ideile gtiinlifice ale întregii comunitãli academice,
precum gi sã devinä un forum de idei de cercetare pentru participanlii din cadrul altor
universitã!i.
În anul 2017 s-au organizat 6 evenimente dedicate tinerilor cercetãtori în scopul partajãrii gi

dezvoltãrii cunoasterii si 132 seminarii stiinlifice periodice:

- Sesiunea Çtiinlificá Studenleascä, organizatã pe douä niveluri, licen!ä si masterat,
cu 46 de secliunidin care:
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* 39 secliuni pentru ciclul licen!ä, la care au fost înscrise 915lucräri, cu un

numär total de autori de 1497 studenli çi pentru care s-au acordat în total 39
premii l, 39 premii ll, 39 premii lllçi78 menliuni;

* 7 secliuni pentru ciclul masterat, la care au fost înscrise 176lucräri, cu un

numär total de autori de 231 masteranzi si pentru care s-au acordat în total 7

premii l, 7 premii ll, 7 premii lll gi 1a menliuni;
- Olimpiada Nalionalà a Economiçtilor în Formare edilia a Xll-a, Suceava, 28-30 iunie
2017, organizatä pe douã niveluri, licen!ã gi masterat, din care:

* licen!ä, la care s-au înscris 23 studenli din cadrul ASE. Marele premiu a

revenit studentei Bianca Costache, de la Facultatea Finanle, Asiguräri, Bänci
si Burse de Valori, pentru lucrarea ,,Cum contribuie politica fiscalã la cregterea
economicä?"; ,

* masterat, la care s-au înscris 15 masteranzi. Studenta Bratu Alina, de la

Facultatea de Contabilitate gi lnformaticä de Gestiune a oblinut premiul

special CECCAR pentru lucrarea ,,Studiu empiric privind practicile de raportare
integratä în Europa", iar studentul Nedelcu Marian-lulian de la Facultatea de

Management a oblinut Premiul pentru cercetare comparativä cu lucrarea

,,Educalia adullilor în cadrul !ärilor membre ale Uniunii Europene - abordare
comparativä".

- 6 conferinle, seminarii, ateliere de lucru dedicate tinerilor cercetàtori;
- 132 seminarii gtiinlifice organizate de çcolile doctorale din cadrul Academiei de
Studii Economice din Bucuregti, la care au participat în total 413 doctoranzi cu teme
de cercetare interdisciplinarã aplicativã.

De asemenea, studenlii de la masterat gi doctorat sunt implicali în echipe mixte de cercetare
interdisciplinarã aplicativã în cadrul celor 23 de centre de cercetare gi participã la manifestäri
gtiinlifice nationale çi internalionale cu lucràri elaborate sub coordonarea cadrelor didactice.
În anul 2017 au fost acordate 34 premii pentru articole publicate în reviste indexate Web of
Science din sträinätate, din care 13 în reviste cu SRI mai mare ca 1,13 în reviste cu SRI
între 0,25 çi 1, 8 în reviste cu SRI mai mic ca 0,25.
n anul 2017, pentru cadrele didactice care au publicat în astfelde reviste s-au acordat premii
în valoare totalå de 36756 euro pentru 34 articole, dupä cum urmeazã:

. 13 premii în valoare de 1500 euro/articol pentru articole publicate în reviste cu SRI
mai mare ca 1;

.13 premii în valoare de 1000 euro/afticol pentru articole publicate în reviste cu SRI
cuprins între 0,25 gi 1;

.8 premii cu valoare proporlionalä din valoarea de 1000 euro/articol pentru articole
publicate în reviste cu SRI mai mic ca0,25.

Participarea gi premiile oblinute la Sesiunea Çtiinlificä Studenleascä se regãsesc printre

criteriile de acordare a burselor de excelentä pentru rezultate deosebite în activitatea de

cercetare gtiinlificä. Astfel, în urma acestei acliuni, în anul 2017 au fost acordate 22 burse de

excelen!ä, din care 11 la ciclul de licen!ä çi 1 1 ta ciclul de masterat.
Strategia ASE în domeniul cercetärii stiinlifice a impus abordarea sistemicä a

managementului inovärii si cunos,tinlelor, luând în considerare principalii factori de succes
care pot conduce la realizarea obiectivelor institulionale fundamentale gi derivate.
S-au stabilit principalele componente la nivelul managementului pentru crearea cadrului
general de suport al activitälii de cercetare gtiinlificä gi inovare, care sã conducã la

dezvoltarea unor procese flexibile (de bazä, de suport si de management) în sfera cercetårii

çi sä permitã crearea unor echipe de cercetare de excelen!ä.
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În anul 2017, preocuparea de încheiere a unor parteneriate pentru activitäli de cercetare a
fost intensificatã. Astfel, au fost propuse douä parteneriate, cu BCR si cu Ernst & Young, în
curs de concretizare, care reprezintã suslinerea componentei de cercetare din parteneriatul

strategic al ASE. De asemenea, este în curs de încheiere parteneriatul cu lnstitutul Nalional

de Statisticã, menit sã asigure desfãsurarea în comun a unor activitäli didactice gi de

cercetare, în scopul promovärii calitälii educaliei çi al încurajärii studiilor gi cercetãrilor

çtiinlifice de calitate.
De asemenea, a fost actualizatã procedura de premiere a autorilor articolelor publicate în
reviste editate în sträinätate çi cotate Web of Science. Totodatä, a fost actualizalá procedura

de organizare gi desfäçurare a procesului de evaluare gi recunoagtere institulionalã a

centrelor de cercetare din cadrul ASE, în urma unui proces etapizat de consultare cu

directorii centrelor de cercetare gi cu prodecanii cu activitatea de cercetare, dezvoltare gi

inovare.
Platforma cercetare.ase.ro a fost perfeclionatä, ca urmare a implementãrii proiectului

,,Modernizarea sistemului integrat de management al raportärii rezultatelor cercetärii
gtiinlifice" (MOSIMRAC). Proiectul, finanlat din Fondul de Dezvoltare lnstitulionalä destinat
universitãlilor de stat - FDI 2017 al Ministerului Educaliei Nationale, a avut ca obiectiv
principal cregterea capacitàlii institulionale prin modernizarea sistemului integrat de
management al raportãrii rezultatelor cercetãrii gtiinlifice. Urmare a implementãrii acestui
proiect, activitatea de rapoftare a activitälii de cercetare solicitatä de CNFIS a fost mult
simplificatã, utilizându-se cu eficien!ã çi eficacitate informaliile încãrcate în platforma

cercetare.ase.ro de cãtre cadrele didactice gi cercetãtorii din ASE.
Au fost folosite solulii informatice inovatoare de validare si completare a articolelor publicate

în reviste cotate Web of Science çi de ierarhizare automatã a articolelor pe clasele de
valoare solicitate în raportäri (roçie, galbenä gi albä). În plus, au fost formulate puncte de

vedere privind procesul de raportare a rezultatelor cercetärii gtiinlifice, care au fost transmise
factorilor de decizie de la nivelul CNFIS gi MEN.

Direclia Managementul Cercetärii gi lnovãrii a organizat sesiuni de informare, dezbatere gi

consultan!ã pentru raportarea rezultatelor cercetãrii çtiinlifice, cum sunt:
- Sesiunea de informare ,,Tutorial identificare citäri si indice Hirsch", 27-28 septembrie
2017, sala 0129;
- Sesiunea de informare, demonstralie çi consultan!ä privind utilizarea platformei de
raportare a rezultatelor cercetärii (cercetare.ase.ro), 22 noiembrie 2017, Aula Magna.

Baza de date privind proiectele de cercetare derulate în cadrulASE a fost salvatã în cloud cu

scopul protejãrii datelor gi informaliilor care erau inilial stocate pe echipamente uzate moral

din cadrul Direcliei Managementul Cercetärii si lnovärii, urmând a fi ulterior integratã automat
în platforma cercetare. ase. ro.

În plus, la nivelul Direcliei Managementul Cercetärii si lnovãrii s-a derulat un amplu proces

de verificare gi corectare a afilierii institulionale a cercetãtorilor din ASE în baza de date
SCOPUS, în vederea asiguràrii corectitudinii gi completitudinii raportärii articolelor publicate

în reviste indexate în aceastä bazã de date.
În anul 2017,cadrele didactice sicercetãtoriidin ASE au derulat 63 proiecte de cercetare, cu

un volum total al finan!árii de 5.505.896,01 lei, contractate prin diferite programe nalionale gi

ale Uniunii Europene, astfel:
- Program Resurse Umane - TE, I proiect în valoare totalå de 175.007,00 lei;

- Program Parteneriate - 6 proiecte, în valoare totalä de 425.703,00 lei;

- Plan Sectorial- 1 proiect, în valoare totalã de 25.000,00 lei;

- Program Bridge - 1 proiect, în valoare de 105.600,00 lei;
- Cecuri de lnovare - 1 proiect, în valoare de 40.550,00 lei;
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- Program transfer la operatorul economic (PTE) - 1 proiect, în valoare de 244.100,00
lei;
- Program Operalional Competitivitate - 1 proiect, în valoare de 1.723.391,00 lei;
- Mediu de afaceri- 6 proiecte, în valoare totalã de 494.648,00 lei;
- Proiecte internalionale - 5 proiecte, în valoare totalã de 842.637,87 lei, din care 3
proiecte Orizont 2020 (478.121,87 lei\;
- Proiecte finanlate din Fondul de Dezvoltare lnstitu{ionalä - 6 proiecte, în valoare
totalã de 1.021.000,00 lei;

- Proiecte institulionale - 2 proiecte, în valoare totalä de 92.749,00!ei.
- Proiecte de mobilitate - 32 proiecte în valoare totalä de 315.510,34 lei.

Din perspectiva surselor de finanlare se constatã cã cea mai mare pondere o delin
activitãlile de cercetare inovare din Programul Operalional Competitivitate (31%\, urmate de

cele din Fondulde Dezvoltare lnstitulionalã (18%), Proiecte lnternalionale (15,30%), proiecte

de cercetare finanlate de mediul de afaceri (9%) çi programul Parteneriate (7%).

Din punct de vedere numeric, în anul 2017 predominã proiectele derulate prin programul

Proiecte de mobilitate (32), urmate de proiectele finanlate din Fondul de Dezvoltare
lnstitulionalã gi Proiecte cu mediul de afaceri (câte 6 proiecte), si proiectele lnternalionale (5

proiecte).
În anul 2017, au fost publicate de cãtre cadrele didactice din ASE 12 cá\i în edituri
internalionale de prestigiu, 10 cärli la alte edituri internationale çi 26 de cä(i în edituri
nalionale altele decât Editura ASE, recunoscute CNCS. Editurile internalionale cele mai

importante în care au fost publicate cä(i ale cadrelor didactice din ASE sunt urmãtoarele:
Springer lntemational Publishing AG (Elve!ia), Springer (Statele Unite), Lambert Academic
Publishing (Germania), Palgrave Macmillan (Marea Britanie), Hart Publishing (Marea

Britanie), lGl GLOBAL (Statele Unite), Shaker Verlag (Germania), Emerald Group Publishing
Ltd. (Marea Britanie), Cabi (Marea Britanie), Cambridge Scholars Publishing (Marea

Britanie), lntech Publishing (Croafia).

În anul 2017, ASE a suslinut editarea publicaliilor periodice gtiinlifice: 29 de reviste cu

recunoagtere internalionalä çi 9 volume ce conlin lucräri suslinute la conferinle gtiinlifice - pe

suport CD.
Dintre revistele susfinute de ASE, trei çi-au menlinut recunoaçterea Weh of Science
Clarivate, çianume:

- Economic Computation and Economic Cybemetics Sfudies and Research, revistà
cotatå lSl din 20 iulie 2008, care este prima revistä universitarã economicã din

România recunoscutä internalional.
- Amfiteatru Economic, revistä cotatã lSl din 2008, care publicä articole çtiinlifice
scrise de autori ce provin în principal din mediul universitar, dar çi din lumea afacerilor
sau din domeniul administrativ. Domeniile de cercetare includ economia politicä,

come(ul internalional, marketingul, etica afacerilor, guvernan!a întreprinderilor,
managementul afacerilor, relaliile internalionale.
- Tribuna Juridicã - Juridical Tribune, revistä indexatä lSl din anul 2015, care este
prima revistã de çtiinle juridice din România indexatä Web of Science Clarivate.

Douä dintre aceste revistele au indici scientometrici nenuliîn anul 2016.
ASE oferå spre utilizare, în regim gratuit, revistelor ASE softul antiplagiat utilizat în cadrul
Direcliei Managementul Cercetãrii si lnovärii în vederea întäririi procedurilor editoriale.
Prin intermediul Editur¡i ASE, redactorii-gefi ai revistelor ASE au fost informati cu privire la

posibilitatea finan!ärii publicaliilor çtiinlifice de cätre Autoritatea Nalionalä pentru Cercetare

Çtiinlifica si lnovare, institulie publicä prin intermediul cäreia Ministerul Educaliei Nalionale
realizeazá atribuliile în domeniul cercetãrii gtiinlifice, dezvoltãriitehnologice çi inovärii. În anul
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2017, patru dintre revistele ASE au accesat fondurile dedicate susTinerii editärii revistelor

çtiinlifice de cätre ANCSI, si anume: Amfiteatru Economic, Contabilitate gi lnformaticå de
Gestiune, Journal of Economic Computation and Economic Cybernetics çi Tribuna Juridicä.
Toate cele patru reviste au primit fondurile solicitate.

superior

Consolidarea gi dezvoltarea relatiilor interna!ionale constituie unul dintre principalele

obiective ale ASE. În luna iunie 2017, a fost adoptatä de Senatul ASE, Sfrafegia de
Internationalizare a Academiei de Studíi Economice din Bucureçti pentru perioada
2016 - 2027.
Principalele coordonate de dezvoltare asumate în domeniul relatiilor internationale sunt:

- internalion alizarea,,acasã",
- internalion alizarea,,în sträinätate",
- inte rnalion alizarea ce rcetärii,

- cresterea prestig iului internalional.
Ariile de dezvoltare si indicatorii asumali de ASE sunt în concordan!ä cu tendinlele majore de
pe piala educalionalà internalionalã çi au drept obiectiv armonizarea performanlelor

institulionale cu standardele de predare gi de cercetare de la nivelul celor mai bine cotate
universitälidin lume.

Consolidarea prestigiului internalional prin includerea ASE în principalele clasamente
internalionale, Shanghai Academic Ranking of World Universities gi QS World University
Rankings, reprezintã o recunoagtere a eforturilorfäcute în domeniu.
În scopul pregãtirii raportãrilor pentru clasamentele internalionale, a monitorizãrii indicatorilor
de internalionalizare çi a pregätirii acreditãrii internalionale a universitãlii, a fost creat un grup

de lucru la nivel institu{ional, în coordonarea prorectorului responsabil cu relaliile
interna!ionale.
În acest context, anul 2017 a marcal o serie de premiere în sfera recunoaçterii internalionale
a ASE. Subliniem, în primul rând, admiterea în clasamentul Shanghai Academic Ranking
of World Universities, în care ASE se claseazà pe locul 151-200, în domeniul Çtiinlelor
economice - cea mai bunä pozilie ocupatä de universitãlile româneçti prezente în top.
ASE este prezentã pentru al doilea an consecutiv în clasamentul QS World University
Rankings, în care se situeazã pe locul 30'1-350 la nivel global, în domeniul Çtiinlelor
economice gi, pentru prima datä, a fost inclusã în topul regional EECA - Emerging Europe

& CentralAsia - edilia 2018. La nivel regional, ASE se pozilioneazã pe locul 76,întop2,60/o
universitäli din regiunea EECA, în aceeagi categorie cu universitälile partenere din Consorliul
Universitaria.
ASE a continuat sã 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 gi EANL European Association for
Neuroscience and Law.

Un rol important în consolidarea pafteneriatelor internationale gi a imaginii pe plan extern îl
are participarea la evenimente çi activitäli în cadrul relelelor gi asocialiilor internalionale
relevante pentru domeniul studiilor universitare economice. ASE este afiliatä la 14

refele/asociali i internalionale.
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ln anul 2017, ASE a fãcut demersurile pentru a deveni membri institulionali în cadrul
u rmätoarelor asocialii :

- The University Forum for Human Resource Development, la iniliativa Facultãlii de
Administralie gi Management Public. Asocialia, fondatä în 1884, funclioneazä în
forma sa actualà din 2004 gi este afiliatå la European Forum for Human Resources
Development giAmerican Forum for HRD, reunind membri universitari, institulionali gi

profesionigti în domeniul resurselor umane. Printre membrii universitari se numärä 57

de universitälidin Marea Britanie, Franla, SUA, Olanda, Portugalia.
- European Banking lnstitute, la iniliativa Facultãlii de Finanle, Asiguräri, Bänci çi
Burse de Valori. EBI este un centru internalional de studii în domeniul bancar, care
reunegte universitälide prestigiu din 19 !àrieuropene çi diverse asocialii nalionale din
sectoru I financiar-bancar.

ASE, prin intermediul Facultãlii de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi sträine -
Departamentul UNESCO pentru Administrarea Afacerilor, reuniunea Catedrelor UNESCO gi

Relelelor UNITWIN din Europa Centralä si de Est. Având drept temã educalia în domeniul
antreprenoriatului, inovärii gi dezvoltärii durabile (,,Education for Entrepreneurship, lnnovation
and Sustainability in the Knowledge Economy"), evenimentul a avut loc în perioada 26-
27.11.2017 çi a reunit participanli din 11 !ãri gi reprezentanli ai Ministerului Educaliei
Nalionale çiai Comisiei Nalionale UNESCO.
În ceea ce priveste acordurile de cooperare încheiate cu universitäli din sträinätate, în
anul 2017 au fost semnate 53 de acorduri. Din perspectiva acordurilor bilaterale universitare,
este de menlionat cã în cursul anului 2017 au fost încheiate 18 acorduri cadru de cooperare
gi un parteneriat strategic, cu universitàli de prestigiu localizate în ariile de interes strategic
pentru ASE: Europa Centralä gi de Vest, vecinàtatea apropiatå, Statele Unite ale Americii,
Asia gi Caucaz si Orientul Mijlociu. De asemenea, au fost încheiate acorduri de parteneriat

cu Camera de Come( Româno-Britanicã si Korea Productivity Center.
Dintre acordurile bilaterale, menlionåm ca având un impact academic relevant în anul
universitar 2017-2018, acordurile cu University of Bedfordshire din Marea Britanie si Ecole
Hôtelière de Lausanne. În ceea ce priveçte Acordul cadru de cooperare cu University of
Bedfordshire din Marea Britanie, pe lângä definirea cadrului general al cooperärii, acesta
prevede çi acorduri de dublã diplomà la nivelul facultälilor FABBV, ClG, Management gi REl.
Acordul cu Ecole Hôtelière de Lausannevizeazá modalitatea de implementare, începând cu

anul universitar 2017-2018, a programului de studii post-universitare ,,Strategic Hospitality
Management".
În cadrul ASE, sunt implementate în prezent 4 proiecte internalionale dezvoltate în cadrul
unor conso(ii, finanlate prin programe Erasmus+ - Acliunea 2. Parteneriate strategice.
În vederea suslinerii procesului de internalionalizare a cercetãrii, începând cu luna octombrie
2016, a fost instituit un fond din regia de cercetare pentru suslinerea participãrii
cadrelor didactice din ASE la conferinfe çtiinfifice în sträinätate. Acesta a permis

finanlarea integralã a 63 de deplasäri gi 3 finan!äri parliale pentru participarea la conferinle
internalionale de prestigiu (a se vedea cap. 11.2.5 Personalul didactic din prezentul Raporf).
Astfel, în perioada evaluatã, se poate aprecia cã ASE a fãcut eforturi pentru consolidarea
cooperãrii internalionale gi dezvoltarea relelei de parteneri institutionali, dublate de investilii
în capitalul uman (angajali gistudenli).
Au fost demarate procedurile pentru a participa la colectarea de date în vederea includerii în

clasamentul Times Higher Education (THE), care listeazã cele mai prestigioase universitãli
de cercetare avansatä din lume, dupá criterii precum: predare, cercetare, citãri,
internalionalizare, inovalie.
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în paralel cu prezenla în clasamentele internalionale, ASE a iniliat procesul de afiliere la

AACSB - The Association to Advance Collegiate Schools of Business în vederea oblinerii
acreditärii institulionale internalionale. Misiunea AACSB pune accent pe angajament,

accelerarea inovaliei gi îmbunätãlirea la nivel global a calitälii gi impactului educaliei în

domeniul afacerilor.

Parteneriate cu mediul economico-social
ASE adoptä gi dezvoltä o atitudine antreprenorialå, în concordan!ä cu misiunea si viziunea

asumate.
Astfel, în anul 2017, ASE a urmãrit consolidarea gi încheierea unor acorduri strategice cu

mediuleconomico-social care sã aibã urmãtoarele direclii esenfiale: oferirea de programe de

studii adaptate nevoilor curente gi de perspectivä ale companiilor, oferirea de stagii de
practicã anuale si de alte programe de dezvoltare în carierä pentru studenli, desfägurarea de

proiecte de cercetare aplicativä gi implementarea rezultatelor, organizarea unor evenimente

de business comune. Facultälile din cadrul universitãlii au participat la 78 evenimente în

cadrul relelelor / asocialiilor profesionale gi al diverselor institulii, iar la alte 23 evenimente
ASE a fost reprezentatä centralizat de cãtre prorectorulde resort.

În anul 2017, ASE s-a afiliat la urmätoarele retele/asociatii profesionale:

1. HR Club este asocialia profesionistilor de resurse umane din România.

Funclioneazã informal de 20 ani çi oficial de 12 ani, cu scopul de a încuraja
dezvoltarea resurselor umane prin sprijinirea çi promovarea celor mai bune practici în

domeniu.
2. Association of North America Higher Education lnternalional (ANAHEI). Misiunea

ANAHEI, ca organizalie non-profit, este de a promova çi de a încuraja o culturä
globalä la instituliile membre, de a globaliza succesele studenlilor gi ale facultälilor,
de a spori inifiativele globale în rândul instituliilor membre çi de a aprofunda

angajamentul global.
3. EHL (Ecole Hôtelière de Lausanne,) Din 1893, gcoala elvelianã de management
hotelier a oferit cursuri care pregätesc studenlii pentru o carierã de management al

ospitalitälii la nivel mondial. Çcoala este consideratä cea mai bunã din lume în
domeniul ei: studiile de ospitalitate.

Au fost încheiate 85 de parteneriate cu societãli comerciale, asocialii sau institulii din

România, dintre obiectivele mai importante ale parteneriatelor putând fi menlionate:
- organizarea de programe destinate studenlilor ASE cu scopul informãrii, educårii gi

sprijinirii acestora în cadrul carierei profesionale;

- oblinerea de locuri de practicä pentru studenliiASE;
- oblinerea de burse private si premii pentru studenliiASE;
- crearea cadrului pentru inilierea de proiecte comune çi/sau valorificarea rezultatelor

cercetãrii;
- participarea specialigtilor la cursuri si conferinle organizate de facultãli.

Din cele 85 de acorduri de parteneriat încheiate, facultälile au iniliat 20 acorduri:
- Facultatea de Administralie çi Management Public: 2 parteneriate - NN Asiguräri,
Liceul Hristo Botev;
- Facultatea Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi stràine: 3 parteneriate -
Porsche lnter-Auto România, Veolia România, Regina Maria România;
- Facultatea de Contabilitate si lnformaticä de Gestiune: 1 parteneriat - JPA Audit &
Consultan!ã;
- Facultatea de Economie Agroalimentarã gi a Mediului: 2 parteneriate;
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- Facultatea de Finanle, Bãnci, Asiguräri si Burse de Valori: 8 parteneriate - Loxon
Solutions SRL, Banca de lmport Export a României Eximbank SA, Otto Broker de
Asigurare SRL, BCR Asigurãri de Via!ä, Vienna lnsurance Group SA, Coface
România Credit Management Services SRL, Unicredit Bank SA, Generali România
Asigurarea Reasigurare SA, Timac Agro România SRL, Piraeus Bank SA;
- Facultatea de Marketing: 3 parteneriate - Cristal lnvest, IAA România, Asocialia
Sonoro;
- Facultatea de Relalii Economice lnternalionale: 1 parteneriat - Ursus Breweries SA.

La nivelul universitälii au fost organizate I evenimente:
- Forumul pentru Dezvoltare Durabilã gi Antreprenoriat, 13-17 martie 2017, Aula Magna;
- Întâlnire cu Stacey FERREIRA, Eveniment organizat în colaborare cu The American
Chamber of Commerce in România (AmOham România) gi U.S. Embassy in România, 9 mai
2017, Aula Magna;
- Parteneriatul cu Google çi inaugurarea Atelierului Digital, 5 iulie 2017, Aula Magna;
- Întâlnire cu Martin Luther King lll, Eveniment organizat în colaborare cu Ambasada US în
România, 10 octombrie 2017, Aula Magna;
- Dezbatere privind viitorul gi finanlele Uniunii Europene / Debate on the Future and Finance
of the European Union cu Günther Oettinger, 26 octombrie 2017, Aula Magna;
- Makers United, Eveniment adresat mediului antreprenorial gi al start-up-urilor desfägurat în

cadrul programului Comisiei Europene European Maker Week, 25 octombrie 2017;
- Gala Excelenlei, 23 noiembrie 2017, Aula Magna;
- Coaching în folosul Excelenlei Universitare, 12 decembrie 2017, Atelierul Google.
Facultàlile din cadrul ASE au organizat 97 de evenimente cu reprezentanli ai mediului de

afaceri si social în care au fost abordate probleme legate de practica studenlilor, conlinutul
programelor analitice, dezvoltarea relelelor socio-profesionale atât în beneficiul studentului,
dar çi al mediului academic etc.

În data de 12 aprilie 2017, a avut loc prima întâlnire a Consiliului Consultativ ASE, în care s-
au reluat dezbaterile privind actualizarea curriculei programelor de licen!ä/masterat/ doctorat
pentru o cât mai bunä corelare a acestora cu dezvoltarea de competenfe, care sä conducä la
cregterea inse(iei pe piala muncii a absolvenlilor ASE. Disculii privind îmbunãtãlirea fiçelor
de disciplinä, aplicate pe fiecare program de învä!ämânt au avut loc gi la nivelul Consiliilor
Consultative organizate de fiecare facultate. De asemenea, s-au discutat aspecte privind
propunerea de noi programe de pregãtire continuä, în colaborare cu companii, astfel încât
acestea sà reprezinte o verigå importantå de pregätire în cele mai solicitate specializäri de
pe piala muncii.
În vederea suslinerii unor proiecte de cätre ASE, în anul 2017 au fost atrase douä surse de

finanlare noi, astfel:
1. Primãria Sectorului 1 în cadrul programului ,,Centenar pentru to!i": proiect realizat
de cätre Facultatea de Administralie gi Management Public;
2. CNFIS-FD|-2O17: proiect realizat de cãtre Facultatea de Administrarea Afacerilor,
cu predare în limbi sträine.

În anul 2017, ASE arealizat o serie de studii, articole çi comunicäri çtiinlifice în parteneriat,

dupä cum urmeazã:
1. Pañeneriat cu Consiliul lnvestitorilor Sträini din România privind studiul ,,lnvestiliile
Sträine Directe: Evolulia gi lmportanla lor în România", acesta fiind lansat pe 25 mai.

2. Parteneriat cu Consiliul Concurenlei privind urmàtoarele studii gi articole: Studiu
realizal de cätre ASE pentru Consiliul Concurenlei având ca obiect Evaluarea
impactului politicii de concuren!ä în economie - martie-aprilie 2017; Articol publicat în

revista Amfiteatru Economic - Analiza corelaliei dintre gradul de concentrare
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concurenl¡alã gi nivelul de proteclie a consumatorilor, autori: Eduard Dinu - ASE,
Cristina Curea - ASE, Paul Prisecaru - CC, mai 2017, Articol publicat în revista de
Concuren!ä - Economia colaborativã - reglementäri la nivelul UE çi impactul asupra
mediului concurenlial, autor: Mihaela Daniela lacob - ASE, nr. 1-2017, Comunicare
intitulatã Beneficiile concurenlei, autor Eduard Dinu, prezentatà la Conferinla CC - 20

de ani de concuren!ä în România, aprilie 2017, Comunicare intitulatä Consideralii
strategice cu privire la sectorul telecom din România, autor Eduard Dinu, prezentatä

la Conferinla CC - Concurenla în sectoare cheie 2017, noiembrie 2017.
De asemenea, Facultatea de Contabilitate si lnformaticã de Gestiune, prin Departamentulde
Analizä gi Evaluare Economico-Financiarã (AEEF), a realizat o serie de studii (40),
prezentate în Fþa viziteiaferentã programului evaluat.
În cadrul programelor de masterat din ASE au fost invitali profesionigti/specialigti în vederea
transmiterii informatiilor de actualitate din mediul economico-social, corespunzätor
domeniului din care face parte programul. Existä gi o serie de programe de masterat derulate
în parteneriat cu mediulde afaceri, în cadrul urmätoarelorfacultãli:

- Facultatea de Finanle, Bãnci, Asigurãri si Burse de Valori:
1. Finanle corporative (Generali România Asigurare Reasigurare SA - Acord nr.

4361111,05.2015; Allianz Managed Operations & Services SE Munchen -
Acord nr. 1 94 123.09.20 1 5);

2. Fiscalitate (Ernst&Young Service SRL - Acord nr. 341119.12.2013; Camera
Consultanlilor Fiscali - Acord nr. 575/08.02.2013; Pricewaterhouse Coopers
Tax Advisors&Accountants SRL - Acord nr.52128.01.2013);

3. Management financiar gi investilii (Asocialia Nationalã a Evaluatorilor
Autorizali din România - Acord nr.240122.05.2014);

4. Managementul sistemelor bancare (Banca Comercialä Feroviarä - Acord nr.

107110.03.2üa);
5. Tehnici actuariale (Fundalia lnstitutul de Studii Financiare - Acord nr.

2708114.12.2015).
- Facultatea de Economie Teoreticã siAplicatä:- 2 programe de masterat realizate

în parteneriat cu mediulde afaceri;
- Facultatea de Contabilitate çi lnformaticã de Gestiune - programul de masterat

Business Sevices, în parteneriat cu mediul de afaceri.
La Facultatea de Contabilitate gi lnformaticã de Gestiune, sunt organizate programe de

masterat care beneficiazã de acreditäri ale organismelor na!ionale/intemalionale din

domeniul contabil (ACCA - Association of Chartered Certified Accountants; CECCAR,
cAFR).
Forumul pentru Dezvoltare Durabilä gi Antreprenoriat (FSDE) s-a nãscut din dorinla de a
pune la aceeagi masä a dezbaterilor trei actori importanli ai economiei românegti (mediul

academic, cel de afaceri gi instituliile publice). Acliunea comunä a acestor actori se

concentreazá pe identificarea problemelor cu care se confruntä economia !àrii noastre (gi nu

numai) gi pe fundamentarea gtiinlificã a soluliilor care sã contribuie la rezolvarea acestor
probleme.

Printre obiectivele forumului se numãrä dezvoltarea relaliilor dintre membrii comunitälii ASE

çi reprezentanlii guvernului pentru crearea unui context de colaborare eficient între cele douä
institulii, interconectarea specialigtilor din diferite domenii, pentru a dezvolta strategii
guvernamentale gi de business gi de a informa studenlii cu privire la mediul economic gi

politic, pentru a-i provoca la o participare activä în cadrul dezbaterilor. Proiectul reprezintä o

platformä de învãlare non-formalä pentru studenlii participanli, precum si o oportunitate de

networking.
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în anut 2017, proiectul, aflat la cea de-a patra edifie, s-a desfägurat în perioada 1 3- 17

martie, cu participarea a peste 80 de vorbitori si aproximativ 900 de studenli. O inovalie
adusä structurii proiectului în anul 2017 este implicarea a 11 facultäli din ASE çi extinderea
formatului proiectului pentru a include 4 forumuri pe zi.

Programul Academica BNR se desfãgoarã în cadrul parteneriatului dintre ASE gi Banca
Nalionalã a României gi are ca obiectiv schimbul de date dintre specialigtii BNR gi cei ai

ASE, precum gi sprijinirea îmbunàtälirii curriculei universitare în domeniul finanfe-bänci çi
inilierea unor dezbateri care sã contribuie la cresterea înlelegerii fenomenelor economico-
financiare actuale. Pentru buna desfãgurare a acestui proiect, conducerea ASE a selectat 25

de cadre didactice, neafiliate politic, din toate departamentele universitälii, iar din partea BNR
sunt prezenli la întâlnirile comune membri ai conducerii. Proiectula continuat çiîn anul2017
cu o serie de întâlniri
ln anul 2017, lncubatorul de afaceri al ASE a fost inclus în Societatea Antreprenoriala
Studenleascã (SAS), o entitate nouä în cadrul organigrameiASE. Aceasta a fost înfiinlat în

baza OM nr.326212O17 çi are ca misiune crearea unui mediu propice gi a unui cadru
complementar pentru suslinerea si dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenlilor ASE, de

la toate ciclurile de învã!ämånt, inclusiv în rândul propriilor absolvenli din ultimii trei ani. Prin

acliunile sale, Societatea Antreprenorialå Studenleascã a Academiei de Studii Economice
din Bucuregti urmäreste congtientizarea cu privire la oportunitålile antreprenoriale, angajarea
pe cont propriu çi promovarea unei atitudini pozitive fa!ä de cultura antreprenorialä în rândul
studenlilor.
Tot în anul2017 s-a oblinut o finantare CNFIS în urma competiliei de proiecte tip FDl, în
sumã de 104.000 lei, care afostfolositã pentru activitälile SAS.
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II.4 MANAGEMENTUL CALITATII IN INSTITUTIA DE INVATAMANT SUPERIOR,tt

11.4.1 Situalia evaluãrilor institutionale çi a programelor de studii

Precedenta evaluare institulionalä a ASE a avut loc în '1 5-17 mai 2013, evaluare în urma
cåreia universitatea a primit calificativul "Grad de încredere ridicat', prin Hotãrârile

ConsiliuluiARAClS în çedinla din data de 25.07.2013.
În cadrul respectivei evaluäri institulionale, potrivit protocolului încheiat între ASE giARAClS,
dintre cele 15 programe de studii universitare de licen!ä care se evaluau periodic la nivelul
ASE, au fost selectate 6 programe de studii universitare de licen!ã - Economie
agroalimentarã çi a mediului, Administrarea afacerilor (în limba englezá), Administrarea
afacerilor in comer| turism, seruicii, merceologie çi managementul calitãlii, Cibemeticã
economicã, Finanle çt Bánci çi Economie çi afaceri internalionale - pentru evaluarea
institulionalä ce au fost evaluate periodic în vizita respectivã, fiecärui program fiindu-i
acordat calificativu l "Încredere".

La data prezentei vizite de evaluare institulionalä, în ASE functioneazã 12 facultäli
acreditate, la nivelul cãrora se desfãgoarã programe de studii universitare de licen!à
(acreditate sau autorizate provizoriu, la forma de învã!àmânt cu frecven!ã sau la distan!á) gi

de masterat, în conformitate cu Hotãrârea Guvernului nr. 140/2017 pentru aprobarea
Nomenclatorului domeniilor çi al specializárilor/programelor de studii universitare çi a

structurii instituliilor de învãlämânt superior, pentru anul universitar 2017-2018, modificatä gi

completatä prin Hotärârea Guvernului nr. 615/2017 (Anexa D-02) çi Hotãrârea Guvernului nr.

117/2017 din 16 ma¡fie 2017 privind domeniile çiprogramele de studii universitare de master
acreditate çi numárul maxim de studenli ce pot fi çcolarizaliîn anul universitar 2017-2018,
modificatå gi completatã prin Hotärârea Guvernului nr. 614/2012 (Anexa D-03). Pentru toate
programele de studii organizate, ASE a respectat termenele de evaluare, iar la programele

acreditate, ASE a primit calificativul "încredere".

Astfel, pânã la începutulanului universitar 2013-2014, toate programele de studii universitare
de licen!ã au fost acreditate/autorizate sä funclioneze provizoriu/evaluate periodic de cätre
ARACIS, dupã cum urmeazä:

- 23 programe organizate la forma de învä!ämânt cu frecven!ã (în limbile românã,
englezã, francezá sau germanã), dintre care 15 evaluate periodic, iar I autorizate sä

fu nclioneze provizoriu ;

- un program organizat la forma de învä!ämânt cu frecven!ä redusã, autorizat sä

fu nclioneze provizoriu ;

- 10 programe organizate la forma de învã!ãmânt la distan!ã, dintre care 9 acreditate
în 2011, iar unul autorizat sã funclioneze provizoriu.

În ceea ce priveçte programele de masterat, au fost acreditate de cãtre ARACIS si ofertate
de ASE la admitere în sesiunea iulie 2013, 98 programe de studii universitare de masterat de

cercetare çi profesionale, dintre care au fost organizate 71 de programe în respectivul an

universitar. Dintre cele 104 programe de masterat pe care ASE avea dreptul sä le

organizeze în anul univ. 2013-2014, 19 (reprezentând 18% din totalul programelor de

masterat) aveau ca limbä de predare o limbã de circulalie internalionalä.
Pânä la începutul anului universitar 2014-2015, toate programele de studii universitare de

licen!ã ale ASE au fost acreditate/autorizate sã funclioneze provizoriu/evaluate periodic de

cãtre ARACIS, dupä cum urmeazã:
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- 24 programe organizate la forma de învå!ãmânt cu frecven!ã (în limbile românå,
englezä, francezá sau germanã), dintre care l5 acreditate, iar 9 autorizate sã
funclioneze provizoriu ;

- 1 program organizat la forma de învå!àmânt cu frecven!ã redusã, autorizat sà
funclioneze provizoriu ;

- 10 programe organizate la forma de învä!ämânt la distan!ä, dintre care 9 acreditate
în 2011, iar unul autorizat sä funclioneze provizoriu.

În ceea ce priveçte programele de masterat, au fost acreditate de cãtre ARACIS 104
programe de studii universitare de masterat de cercetare çi profesionale, dintre care au fost
organizate 77 de programe în anul univ.2014-2015.
La începutul anului universitar 2015-2016, toate programele de studii universitare de licen!à
ale ASE au fost acreditate/autorizate sã funclioneze provizoriu/evaluate periodic de cãtre
ARACIS, dupä cum urmeazä:

- 24 programe organizate la forma de învà!ämânt cu frecven!å (în limbile românà,
englezä, francezá sau germanã), dintre care 15 acreditate, iar 9 autorizate sä
funclioneze provizoriu ;

- I program organizat la forma de învä!ämânt cu frecven!ä redusä, autorizat sã
funclioneze provizoriu ;

- I programe organizate la forma de învä!ämânt la distan!ã, dintre care 7 acreditate
în 201 I , iar 1 autorizat sä funclioneze provizoriu.

În perioada decembrie 2015 - martie 2016, a fost efectuatä evaluarea externä periodicå
pentru programele de studii universitare de licen!ã organizate la forma de învä!ämânt la
distan!ä pentru facultãlile de Ciberneticã, Statisticã gi lnformaticã Economicä, Contabilitate gi

lnformaticã de Gestiune, Finante, Asiguräri, Bånci gi Burse de Valori, Management si

Marketing. De asemenea, tot în anul universitar 2015-2016, au fost evaluate gi cele douå
centre teritoriale de la Buzäu (în cadrul Facultälii de Finanle, Asiguräri, Bänci gi Burse de

Valori), respectiv Piatra Neam! (în cadrul Facultäliide Management).
În ceea ce priveste programele de masterat, au fost acreditate de cãtre ARACIS 10S

programe de studii universitare de masterat de cercetare gi profesionale (21 programe de
masterat - reprezentànd 24% din totalul programelor de masterat - aveau ca limbä de
predare o limbä de circulalie internalionalä.), dintre care au fost organizate 68 de programe

în anul univ. 2015-2016.
În anul 2015 a fost acreditat de ARACIS gi programul MBA Româno-Francez INDE
învä!ämânt cu frecven!ã redusã (Blended Learning). Programul este, de asemenea, acreditat
internalional (AMBA - Association of MBAS).
În anul univ. 201 6-2017, în domeniul studiilor universitare de licen!ä, a fost oblinutã (în

ianuarie 2017) acreditarea de la ARACIS pentru programul Economie gi afaceri
intemalionale (în limba englezã), organizat de Facultatea de Relalii Economice
lnternalionale. De asemenea, Consiliul de Administralie al ASE a avizat în anul univ. 2016-
2017, cu aprobarea Senatului, deschiderea a douã centre teritoriale pentru învã!ãmântul la

distan!ã si demararea procedurilor pentru autorizarea provizorie a patru programe de studii
universitare de licen!ã lD:

. în oragul Tulcea, pentru programele de studii universitare de licen!ä Administrarea
afacerilorîn comer,t, turism, seruicii, merceologie çi managementulcalitãlii, Facultatea
de Business gi Turism, si Economie agroalimentará si a mediului, Facultatea de
Economie Agroalimentarã çi a Mediului.
. în orasul Deva, pentru programele de studii universitare de licen!ä Contabilitate çi
lnformaticã de Gestiune, Facultatea de Contabilitate Si lnformaticã de Gestiune, si
Managemenf, Facultatea de Management.
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De asemenea, pe parcursul anului universitar 2016-2017, ASE a depus la ARACIS cererea

de acreditare a unui nou domeniu de masterat - Drept, pentru programul de studii
universitare de masterat Drept antreprenonal, propus de Facultatea de Contabilitate gi

lnformaticã de Gestiune.
Au fost fäcute demersurile necesare pentru încadrarea în domeniu a 5 noi programe de

masterat, 3 dintre acestea organizate în limba englezä, respectiv:
- programul de masterat Managementul resurselor umane în sectorul public,

organizat de Facultatea de Administralie çi Management Public;

- programul de masterat Excelenlã în Eus7ress ,sl Serulcri (Excellence rn Eusrness

and Services), organizat de Facultatea de Business gi Turism;
- programul de masterat Criminologie economico-financiarã, organizat de Facultatea

de Contabilitate gi lnformaticã de Gestiune;
- programul de masterat Finan{e aplicate (Master of Applied Finance), organizat de

Facultatea de Finanle, Asiguräri, Bãnci çi Burse de Valori;
- programul de masterat Buslness Managemenf organizat de Facultatea de

Management.
În perioada ianuarie - decembrie 2017, ASE a demarat procedura de evaluare externã de

càtre ARACIS pentru urmätoarele programe:
. Autorizarea provizorie a douã programe de studii universitare de licen!à, învã!ämânt

la distan!ã:
- Contabilitate çi informaticà de gestiune, Facultatea de Contabilitate gi

lnformaticä de Gestiune, la Deva, program pentru care s-a primit de la

ARACIS Raportul nr. 5007/3204129.06.2017
- Managemenf, Facultatea de Management, la Deva, program pentru care s-a

primit de la ARACIS Raportul nr. 5007/320A129.06.2017.
. Acreditarea a douã programe de studii universitare de licen!ã, învã!ãmânt cu

frecven!ã:
- Resurse umane, Facultatea de Administralie çi Management Public
(procedurã în derulare)
- Limbi modeme aplicate (englezã-francezã), Facultatea de Relalii Economice

lnternalionale (procedu rà în derulare)
. Acreditarea Progrcmului pregátitor de limba românã pentru cetá{enii strãini,

Facultatea de Relalii Economice lnternalionale, program pentru care s-a primit de la
ARACIS Raportul nr. S007/486A127 .1 1 .2017 .

. Certificarea periodicã la nivel institulional, Protocolul încheiat în 09.11.2017
(proced urã în derulare).
. Acreditarea/evaluarea periodicä a 22 de programe studii universitare de licen!ä,

dintre care 9 programe ca parte a evaluärii institulionale (procedurä în derulare).
. Încadrarea unui program de masterat într-un domeniu de masterat acreditat pentru

2 programe noide master, respectiv:

- Managementul relaliilor cu clienlii (Customer Relationship Management), în
limba englezã, Facullatea de Marketing, program pentru care s-a primit de la
ARACIS Raportul nr. 5007/448127.07.2017.

- Comer,t exterior, Facultatea de Relalii Economice lnternalionale (procedurã

în derulare).
Astfel, în anul universitar 2017-2018, ASE are acreditate de cätre ARACIS 116 programe de

studii universitare de masterat de cercetare çi profesionale, dintre care 25 (reprezentând
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21,55o/o din totalul programelor de masterat) cu predare într-o limbã de circulatie
interna!ionalä.
În anul universitar 2017-2018, în ASE sunt organizate 12 programe de masterat cu predare
în limbi strãine, dintre care 10 programe cu predare în limba englezã si câte unul cu predare

în limba francezá çi, respectiv, limba germanã.

La acestea se adaugã 3 programe de tip MBA internafionale, cu dublã diplomã:
- MBA Româno-Canadian - în limba englezã, organizat în cooperare cu Université du

Québec à Montréal (parteneriat semnat în anul 2016);
- 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 germanä, organizat
în cooperare cu Westfälische Hochshule Gelsenkirchen.

De asemenea, în anul universitar 2017-2018, a fost acreditat un nou domeniu de masterat,
respectiv domeniul Drept, si aprobatã de cãtre ARACIS, încadrarea în domeniu a 5 noi
programe de masterat, patru dintre acestea fiind organizate în limba englezã, astfel:

- programul de masterat Drept antreprenorial, organizat în cadrul Facultãlii de
Contabilitate si lnformaticä de Gestiune (acreditat de cätre ARACIS, conform adresei
ARACIS din 08.06.201 7);
- programul de masterat Managementul resurselor umane în sectorul public,

organizat în cadrul Facultãlii de Administralie çi Management Public;
- programul de masteral Excelenlä în business çi seruicii/Excellence rn business and

services, organizat în cadrul Facultãlii de Business çi Turism;
- programul de masterat Managementul afacerilor/Business management, organizat
în cadrul Facultãlii de Management;
- programul de masteral Managementul rela{iilor cu clien{ii / Customer Relationship
Management, organizat în cadrul Facultãlii de Marketing.

l/.4.2 lmplementarea recomandãrilor fãcute la evaluarea externã
precedentã (implementare plan de mãsuri)

Din analiza modului cum au fost îndeplinite la nivelul ASE, recomandàrile fãcute cu ocazia
precedentei evaluäri institutionale realizatã de ARACIS în perioada 15-17 mai 2013, rezultä
urmätoarele:
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Continuarea procesului de
modernizare si dotare a

bibliotecilor cu resurse
informatice, cu tehnicä de
multiplicat çi cu abonamente
de specialitate pe tipuri de
programe de studii

Pentru a îndepliniaceste recomandãri, în anul20l3, dupã procesul

de evaluare institulionalå derulat în perioada 15-17 mai 2013, la
nivelulASE s-a încheiat, în 29 iunie 2013, contractulAnelis Plus si

respectiv, în data de 2 iulie 2013, s-a încheiat contractul de
fotocopiere cu titlu gratuit pentru studen[iiASE).
Cu privire la încheierea de abonamente de specialitate pe tipuri de
programe de studii, la sfârçitul fiecãrui an universitar, Biblioteca
ASE solicitã facultä(ilor propuneri privind abonamentele la revistele
de profil, pe tipuri de programe de studii, în vederea completärii
colec(iilor cu titluri de specialitate. Biblioteca verificä anual
bibliografia din Flge/e de disciplinã siîsistabileste programulde
achizilii prioritar pentru a acoperi titlurile recomandate în bibliografia
obligatorie. Astfel, începând cu anul universitar 2013-2014 acest
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Situafia constatatä în 2018

proces a fost mai atent monitorizat.
În anul 2013, fondul de circulalie al BiblioteciiASE a fost actualizat
cu 5.400 volume (cã(i çi reviste în format fizic) çi 14.000 reviste
electronice noi (acces online la 6 baze de date: Jstor, ScienceDirect
Freedom Collection, ProQuest Central, Springerlink Journal, Ebsco

Business Source Complete, Thomson lSl) si 1603 e-books
(ScienceDirect, Emerald, Springerlink, Ebrary), în total fondulde
circula{ie la finalulanului20l3 fiind de 99.445. Astfel, în anul2013
rezultä o înnoire a fondului de circulalie (fizic çi online) aIASE de

5,74o/o. Tot în anul 2013, a fost lansatä biblioteca digitalä realizatá
de Biblioteca ASE în cadrul proiectului POSDRU intitulat.
Parteneriat pentru modernizarea çi reorganizarea serviciilor
b i b I i oteci I o r u n ive rs ita re ( P OS D R U/B 6 I 1 .21 S I 581 32).

ln anul 2014, fondul de circulalie al Bibliotecii ASE a fost actualizat
cu: 5.799 volume (cä(i çi reviste format print çi online) si 14.800
reviste electronice noi (acces online la BDI - B baze de date Anelis
Plus Science Direct Freedom Collection, ProQuest Central,
Emerald Manangement, Oxford Journals, Cambridge Journals,
Wiley Journals, Ebsco Business Source Complete, Thomson lSl,
dar çi alte 4 baze de date abonate de cätre Academia de Studii
Economice: JStor Business Collection I çi ll, Euromonitor, The
Economist lntelligence Unit siThomson Reuters Eikon.
în total, fondul de circula(ie de la finalul anului 2014 a fost de

120.044. Astfel, în anul 2014 a rezultat o înnoire a fondului de
circula(ie (print sionline) de20,71o/o fa!ä de valoarea fonduluide
circula{ie raportat în anul precedent.

În anul 2015, fondul de circulalie al Bibliotecii ASE a fost completat
cu 4.707 volume (cä(i çi reviste românesti si sträine format print,

carte electronicä cu acces perpetuu) si cu 16.321 titluri reviste
electronice çi cå(i electronice disponibile anual (prin acces online la

BDI: Jstor, ScienceDirect Freedom Collection, ProQuest Central,
Ebsco Business Source Complete, Emerald, Sage Journals,
Thomson lSl, Scopus etc.). Astfel, în octombrie 2015, fondulde
circula(ie, inclusiv accesulonline la BDl, a ajuns la numärul 141.072

(print si online).
Tot în anul 2015, Academia de Studii Economice din Bucureçtia
abonat resurse cu totul noi în institulie çi bibliotecile universitare din

tarä: platforma Bloomberg (POSDRU 159111515,1138907) çi
platforma The Economist lntelligence Unit EIU (POSDRU
1591115151142115). A fost suplimentat în 2015 cu o licenfä, accesul
la platforma Thomson Reuters Eikon (POSDRU 1591115151142115)

sia fost reluat pentru un an, abonamentullabaza de date
Euromonitor.
În anul2016, în cadrul BiblioteciiAsE au fost iniliate, implementate

çi finalizate 6 proceduri de achizilie (cumpärare produse çi/sau
servicii) pentru publica(iitip carte çi periodice, precum çiacces la

baze de date cu con(inut çtiinlific: 1 procedurã abonare reviste
româneçti çi strãine, 3 proceduri cumpãrare carte româneascã çi
sträinä, precum çi reviste, 2 proceduri abonare servicii baze de date
(Jstor çi Bloomberg).
ASE, membru în Asocialia Anelis Plus, a achitat si în 2016
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contribulia anualà, conform contractului subsidiar, prin care s-a
asigurat accesul la un numär de7 baze de date cu reviste fulltext,
baze de date bibliografice çi bibliometrice, dar çi la serviciul acces
mobil la resursele electronice disponibile anual (procedura de
achizilie a fost derulatä de cätre Asociafia Anelis Plus).

Astfel, în anul 2016, fondul de circulalie al Bibliotecii ASE a fost
actualizat çi completat cu aproximativ 3.387 volume (cä(i çi reviste
româneçti gi sträine format print). S-a asigurat accesul la

aproximativ 1.600 titluri de carte electronicå (carte electronicä cu
acces perpetuu - ProQuest, Springer, Emerald). S-a asigurat çi
continuitatea accesuluipe bazä de abonament la 10 platforme/baze

de date: Jstor Business Collection I çi ll, Bloomberg, Thomson
Reuters Eikon, precum çi ScienceDirect Freedom Collection,
ProQuest Central, Ebsco Business Source Complete, Emerald,
Sage Journals, Thomson lSl, Scopus. Astfel, în decembrie 2016
fondul de circulafie, inclusiv accesul online la BDl, a crescut cu
4.987 (print si online) çi a atins un total de 89.987.
În anul 2017, au fost iniliate, derulate çi finalizate 7 proceduri de
achizilie (cumpärare produse çi/sau servicii) pentru publicalii tip
carte çiperiodice, precum siacces labaze de date cu conlinut

çtiinlific: 2 proceduri abonare publicalii periodice româneçti çi
sträine tipärite finalizate cu abonamente la publicalii Monitorul
Oficial çi reviste româneçti (pentru cele sträine nu au fost depuse
oferte), 2 proceduri cumpärare carte româneascä çi sträinà format
tipårit (manuale din bibliografia aferentå examenelor de admitere la
programele de studii licenfå, master çi doctorat, publicalii aferente
bibliografiei obligatorii din fiçele de disciplinä, noutå[i editoriale
conform intereselor de studiu çi cercetare ale utilizatorilor
bibliotecii), 3 proceduri abonare servicii baze de date (Bloomberg
Finance, Thomson Reuters Eikon, Jstor - colectiile Business I çi
Business ll).
ASE, membru în Asocialia Anelis Plus, a aprobat în Biroul
Consiliului de Admi nistralie din 02.08.2017 încheierea contractului
subsidiar pentru participarea în calitate de membru cofinanlator în
cadrul proiectului,,Acces Nafional Electronic la Literatura Stiinlificä
pentru Suslinerea Sistemului de Cercetare çi Educa[ie din România

- Anelis Plus 2020", proiect prin care s-a asigurat acces la baze de
date cu reviste full-text, baze de date bibliografice çi bibliometrice,
arhive, cä(i electronice, dar gi la serviciul acces mobil la resursele
electronice disponibile anual (procedura de achizifie a fost derulatä
de cätre Asocialia Anelis Plus).
Astfel, în anul 2017, fondul de circulalie al BiblioteciiASE a fost
actualizat çicompletat cu7.579 volume, din care aproximativ 3.066
volume (cä(i çi reviste româneçti çi sträine format print - fond
completat prin cumpärare, donalii, schimb interbibliotecar çi Editura
ASE) çi valorificarea fondului Virgil Madgearu (înregistrat în
evidenle specifice de bibliotecä în cursul acestui an), respectiv
4.513 volume. S-a asigurat accesul la aproximativ 1.600 titluride
carte electronicä (carte electronicä cu acces perpetuu - ProQuest,
Springer, Emerald, ScienceDirect). S-a asigurat si continuitatea
accesului pebazâ de abonament la 8 platformelbaze de date: Jstor
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Business Collection I çi ll, Bloomberg, Thomson Reuters Eikon,
precum çi ScienceDirect Freedom Collection, ProQuest Central,
Emerald, Thomson lSl, Scopus. Astfel, în decembrie 2017 fondul
de circula[ie, inclusiv accesul online la BDl, totaliza 97.389 volume,
înregistrându-se astfel o creçtere de7.579 (print çi electronic),
valoare ce reprezintå 11/2% din fondul de circulatie de 85.000 de
volume înregistrate în 2016.

Extinderea çi modernizarea
continuä a laboratoarelor de
informaticä

ln proiectele de renovare ale imobilului din Piala Romanä nr.7 au

fost preväzute încä din anul 2013, çi noi laboratoare de informaticä,
dotate cu tehnicä modernä, menite sä conducä la sporirea
numärului de laboratoare de informaticä ale ASE.
Având în vedere faptul cä majoritatea studenlilor dispun de
laptopuri personale gi chiar conectare mobilä la internet, ASE a
investit începând cu anul 2013, în infrastructura de conectare
wireless în toate clädirile sale.
Astfel, în anul 201 3, în ASE s-au realizat investifii în infrastructura
TlC, respectiv s-au achizifionat servere, videoproiectoare çi camere
video, practic, înnoindu-se aproape în totalitate parcul de
videoproiectoare din sälile de curs. În acelaçi an, ASE a iniliat çi
finalizat procedura pentru achizilia de echipamente lT (imprimante,

computere, laptopuri). O mare parte din aceste echipamente au fost
achizilionate çi finanlate prin proiecte de cercetare çi fonduri
europene. Pentru asigurarea accesului la internet s-a achizilionat
serviciul de conectare a tuturor locafiilor (spalii de învä!ämânt çi
cämine) la releaua nalionalä gratuitä RoEduNet. De asemenea, s-

au reînnoit licenlele software (Microsoft) necesare desfäçurårii
activitälii de educafie. De asemenea, în anul 2013, s-a avut în

vedere reînnoirea infrastructurii de comunicalii wireless, care a fost
preväzutä în bugetul pe anul 2014.
În anul 2014, s-au realizat investilii în infrastructura TlC, respectiv
implementarea infrastructurii wireless în cämine çi spalii de
înväfämânt (pentru conexiunea la internet, au fost montate routere
lor wireless în toate cäminele studenleçti ASE). Pentru asigurarea
accesului la internet s-a realizat conectare la releaua na[ionalä
gratuitå RoEduNet. Departamentele de specialitate, lnformaticá çi
Ciberneticä Economicä çi lnformaticä de Gestiune, au fost dotate
cu calculatoare noi pentru reamenajarea laboratoarelor.
În anul 2015, s-au realizal investiliiîn infrastructura TlC, respectiv

achizilionarea de sisteme de tip Desktop (achizilii pentru facultä[ile
ASE çiîn cadrul proiectelor POSDRU derulate), achizilionarea de
surse neîntreruptibile çi echipament de stocare pentru Datacenter
ASE, videoproiectoare pentru sälile de curs gi amfiteatrele ASE
etc., astfel:

l. Sistem Desktop - 92 buc.

2. Laptopuri - 101 buc.

3. Tablete - 19 buc.

4. Server- I buc.
5. Multifunclionale - 23 buc.

6. lmprimante - 25 buc.
7. Videoproiectoare - 9 buc.

8. Scannere-4 buc.
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9. Pachete software - 6 buc.
De asemenea, s-au demarat procedurile de achizilie pentru
echipamente de re{ea (switch-uri çi access point-uri).
În cursul anului 2016, la nivelul ASE a fost încheiat un acord cadru
pe 2 ani cu trei marifurnizori de tehnicå de calcul care au câ.stigat

licitalia organizatä în acest sens; în baza acestui acord cadru au

fost lansate douä contracte de achizilie vizând anii 2016 çi 2017 .

Prin contractul subsecvent 1 s-au achizilionat 343 calculatoare
desktop; strategia avutå în vedere la repartizarea lor a avut ca
prioritåli:

- secretariatele facultä[ilor çi secretariatul general ASE, în scopul
îmbunätäfirii procesului de conectare cu sistemele informatice
din ASE (SIMUR, SIMCE etc.);
- laboratoarele de specialitate ale departamentelor din facultälile
care includ drept componentå principalã pregätirea în
informaticã (CSIE çi CIG);
- refacerea infrastructurii din amfiteatre, pentru acoperirea
necesitälilor specifice din procesul didactic de predare;

- îmbunätãfirea condifiilor de lucru din serviciile funclionale din
ASE (Direclia Economicä, Direc{ia Resurse Umane, Direclia
Tehnicä, Direcfia Administrativä, Direclia Achizilii Publice).

Prin contractual subsecvent 2 au fost achizilionate 430
calculatoare. Repartizarea acestor calculatoare este în derulare çi
urmäreste:

- reînnoirea bazei materiale din laboratoarele arondate
facultälilor cu programe complementare de pregätire în
informaticå (FABIZ, Business çi Turism, REl, Marketing);
- înfiin[area unui laborator nou cu 25 calculatoare, în cadrul
Facultälii FABBV, pentru pregätire în actuariat pebaza licenlelor
software MoSeS, furnizate de Towers Watson Delaware lnc
SUA;
- dotarea unui laborator (1513) al Facultäliide Management
pentru promovarea simulãrii proceselor de business çi a instruirii
prin jocuri de afaceri.

De asemenea, fiecare departament a primit cel pulin câte un

calculator la dispozilia cadrelor didactice pentru activitatea curentä
de evaluare çi raportare.
Activitatea de cercetare a beneficiat de asemenea de dotäri, pe

baza bugetelor preväzute în devizele proiectelor de cercetare în
derulare. S-au derulat proceduri de achizi[ii licenle software çi a fost
încheiat un acord cadru pe 3 ani pentru achizilia de licenle
Windows; prin derularea contractuluisubsecvent anual2016 au fost
achizilionate licenle Windows pentru 1100 utilizatori.
ln anul 2017,|a nivelul ASE s-a derulat contractul subsecvent 2,
prin care au fost distribuite 353 de calculatoare cu precädere

facultälilor care nu au un profil de informaticä, dar utilizeazä
laboratoare proprii de pregätire: Business çi Turism, Marketing,
Management, Finanle çi FABIZ.
A fost refäcutä infrastructura din 20 de amfiteatre din ASE. La
acestea se adaugä amenajarea çi dotarea a încä douä laboratoare
de informaticä, unul în baza parteneriatului cu Vodafone, altul prin
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finanfare din cadrul unui contract de cercetare în domeniul energiei.
O achizilie separatä în valoare de aproximativ 591.000 lei a vizat
dotarea cu imprimante, copiatoare çi scannere; în principal,

achizilia a urmärit înlocuirea dispozitivelor de imprimare învechite
de la nivelul tuturor secretariatelor facultã[ilor.
Constituirea infrastructurii de relea din centrele nou puse în
funcliune (Occidentului çi Predeal) a impus derularea unei achizilii
de componente active çi pasive de relea; la aceasta a fost conexatä
gi refacerea conecticii pentru relelele deja existente în ASE,
investi[ia totalä depåçind 2 milioane lei.

Pe 8 noiembrie2017, a avut loc inaugurarea Laboratorului
Vodafone din ASE, amenajat integral de compania Vodafone, ca

urmare a semnärii parteneriatului strategic dintre ASE çi Vodafone.
Laboratorul, dotat cu 25 de computere, videoproiector çi mobilier
este situat în sala 2320,|a etajul 3 al cládirii Virgil Madgearu din

Calea Dorobanli nr. 15-17.
La data prezentei vizite, conform Fiçelor vizitei elaborate pentru

programele de studii evaluate, la nivelul disciplinelor care au

prevãzute activitäli de laborator (disciplinele de informaticä çi
econometrie), lucrårile aplicative se desfäçoarä în säli dotate
corespunzätor cu tehnicä de calcul, astfel încât, fiecare salä asigurä

un minim de 2,5 mp/loc çi cel pulin un calculator la 2 studenli
(Anexele ASE-063 çi P-a0).

Achizifionarea de soft-uri de
specialitate, pentru domenii
cum sunt: limbile sträine si

econometrie

Planul de achizifii pentru 2014 a inclus, la propunerea facultä[ilor
ASE, çi achizilia unor soft-uri dc specialitate necesare desfåçurärii
activitälilor didactice la discipline precum Econometrie, Limbi

Sträine etc.
La data prezentei vizite, conform Fiçelor vizitei elaborate pentru

programele de studii evaluate, aplicaliile software utilizate în cadrul
ASE sunt licenliate atât pentru software de bazä (sisteme de
operare, programe antivirus) cât çi pentru software de aplicafie
(suita Microsoft Office, MS Sharepoint, MS SQL Server, alte
programe dedicate: EViews, Stata, etc) - ANEXA P40.
Pentru buna desfåçurare a activitälilor din laboratoare, ASE/FAMP
a achizilionat odatä cu echipamentele de calcul çi soft-urile
corespunzätoare çi posedä licenla de utilizare a acestora. (vezi

Anexele P 29, P 30 çi P 33la dosarul de autoevaluare).
ASE dispune de licen[e pentru software de specialitate
corespunzätor domeniului de licen!ä în care se încadreazä
prog ram ul de studi i u niversitare Ci bern etic ã Econ om ic á, spre

exemplu SPSS, CIEL, EVIEWS, SAS/R çi altele.
Laboratoarele utilizate la CIG sunt dotate corespunzätor cu
hardware çi software care permit efectuarea de cercetäri importante
pe plan nalional çi internalional. Existä çi un laborator de cercetare,
ce func[ioneazä în cadrul CSCIG (Centrul de Studii în Contabilitate

çi lnformaticä de Gestiune), centru acreditat CNCSIS (Anexa 304).
Laboratorul dispune de tehnologie adecvatä cercetärilor din
domeniulcontabilitälii çi al informaticii de gestiune, acces la baze

de date on-line: Jstor, ProQuest çi Science Direct - Anexa 2FV,
Anexa P-29.

În cadrul FEAM, activitatea de cercetare se desfäçoarä în cadrul
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departamentelor çi/sau Centrului de cercetare ,,Analizä si politici

regionale" care dispun de dotäri çi soft-uri corespunzätoare, acces
la sursele de informare prin lnternet. -Anexa P-29.
La programul EAI este arondat un laborator de cercetare
(Laboratoru I G OOGLÐ, dotat cu . calcu latoare, videoproi ector,
laptop, acces la internet permi!ând cercetäri avansate pe plan

nalional çi internafional ale cadrelor didactice.(Anexa REI_L_22).
Activitatea didacticä çi de cercetare a programului Economie gi
afaceri internalionale se desfåçoarä în spa[ii de învåfåmânt aflate în
proprietate - säli de curs, amfiteatre, säli de seminar, laboratoare -
dotate corespunzåtor cu tehnicä de calcul, sisteme multimedia
(smartboard, video çi retroproiectoare, ecrane de proieclie, flip-
chart-uri etc.) - Anexele REI_L_37 çi REI_L_38.
Administralia ASE foloseçte SIMUR, SIMCE, Platforma de blended
learning Profesor. ase. ro.

Reluarea çi intensificarea
schimburilor de carte
(manuale, cursuri, caiete de
laborator) între universitälile
din consorliu în scopul
diversificärii ofertei de
resurse destinate bunei
pregätiri a studenlilor

lncepând cu anul universitar 2013-2014, Biblioteca ASE a
permanentizat schimbul de carte universitarå între universitälile
membre ale Conso(iului ,,Universitaria" (în cazul instituliilor
partenere deja) çi a iniliat noi schimburi cu scopul de a asigura
studenlilor resurse educalionale destinate bunei pregätiri.

Editura ASE este în acord de paúeneriat cu editurile din cadrul
Conso(iului ,,Universitaria" în cadrul Asocialiei Editorilor de Carte
Academicä çi Universitarä (AECAU), pentru realizarea de e-book-
uri, a unui site Symbio de promovare gi comercializare a cå(ii
academice si universitare, pentru formarea unei libråriivirtuale çi
pentru organizarea în comun de târguri de carte na[ionale si

internafionale.
În anul 2013, Editura ASE a asigurat editarea spre tipärire în cadrul
ASE a 17 reviste în domenii de specialitate, 20 de volume ale unor
conferinfe, în format tipärit sau pe CD çi aproximativ 70 de titluri de
manuale universitare, caiete de seminar çi studii de caz, toate
având codul ISBN.

În anul 2016, au fost publicate la Editura ASE 91 de cå(i în
domeniile economie, administrarea afacerilor, come4, stiinlele
consumatorului gi managementul calitälii, administralie çi
management public, ciberneticä, comunicare în economie,
contabi litate, audit çi analizá economico-fi nanciarä, doctri ne
economice, drept, economie agrarä, ecologie gi proteclia mediului,
filosofie çi çtiinle socio-umane, finan[e, bänci, informaticä de
gestiune, informaticä economicà, istoria economiei, limbi moderne

çi comunicare în afaceri, management, marketing, matematicä,
pedagogie, relalii economice internalionale, statistica çi
econometrie, turism, educalie fizicä çi sport.
În anul 2016, Editura ASE a contribuit la promovarea imaginii ASE

çi a producliei sale editoriale prin participarea la trei târguri de carte,
dupä cum urmeazä:

- În perioada 20-24 aprilie 2016, Editura ASE a fost prezentä la
cea de-a XVll-a edilie a Târgului Gaudeamus Cluj-Napoca. Sub
egida Academiei de Studii Economice din Bucureçti au fost
organizate o serie de evenimente în cadrul târgului, dezbateri pe

teme legate de educafie çi leadership si lansåri de carte. La
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evenimente au participat, în calitate de invitali, cadre didactice
din ASE, precum si cadre didactice de la Universitatea,,Babeç-
Bolyai" din Cluj-Napoca çi de la Universitatea Tehnicä din Cluj-
Napoca. Cu acest prilej, Radio România, institulia organizatoare
a Târgurilor Gaudeamus, a acordat Academiei de Studii
Economice din Bucureçti Premiul ,,Educalia", dedicat editurilor
care contribuie çi se remarcä, prin oferta de carte çi prin

manifestärile organizate în cadrul târgului, la susfinerea çi
promovarea învä!ämântului gi educaliei.
- lntre 1 çi 5 iunie 2016, Editura ASE a participat la cea de Xl-a
edilie a Salonului lnternalional de Carte BooKest, organizat la
Bucuregti, în cadrul Romexpo. ASE a fost prezent la acest
eveniment aläturi de Editura Universitä$i din Bucuresti, Editura
Universitàlii de Vest din Timisoara çi Editura Universitälii

,,Alexandru loan Cuza" din laçi, sub egida Consorliului

,,Universitaria". Çi cu aceastä ocazie ASE a organizat mai multe
lansäri de carte, la care au participat cadre didactice din

Academia de Studii Economice din Bucureçti.
- În perioada l6-20 noiembrie 2016, Editura ASE a fost
expozantä la cea de-a )(Xlll-a edilie a Târgului lnternalional
Gaudeamus - Carte de Înväfäturå, organizat la Bucureçti çi
gãzduit la Romexpo, în Pavilionul central. Ziua EdituriiASE, 19

noiembrie, a fost särbätoritä în cadrul târgului, sub cupola
Romexpo, printr-o lansare de carte, marcând astfelîmplinirea a

103 ani de la aparilia, pe 19 noiembrie 1913, a Primului numår al

Revistei Cursurilor Academiei de Înalte Studii Comerciale çi
lndustriale, 103 ani de activitate editorialä în ASE. Produclia de
carte çi manifestärile organizate sub egida ASE au primit çi de

aceastä datà aprecieri pozitive ale organizatorilor çi ale
publicului, Premiul ,,Educafia" fiind decernat, în cadrul
ceremoniei care a încheiat làrgul, Academiei de Studii
Economice din Bucureçti.

În cursul anului 20'17, au fost editate în cadrul EdituriiASE, 78 de
cä(i în domeniile specifice ASE.

Çi în anul 2017, Editura ASE a contribuit la promovarea imaginii
ASE çi a producliei sale editoriale prin participarea la trei târguri de

carte:
- În perioada 5-9 aprilie 2017, Editura ASE a fost prezentä la cea
de-a XVlll-a edifie a Târgului Gaudeamus Cluj-Napoca. Sub
egida Academiei de Studii Economice din Bucureçtiau fost
organizate o serie de evenimente în cadrul târgului çi lansäri de
carte. La evenimente au participat, în calitate de invitali, cadre
didactice din ASE, precum si cadre didactice de la Universitatea

,,Babeç-Bolyai" din Cluj-Napoca çi de la Universitatea Tehnicä
din Cluj-Napoca. Academiei de Studii Economice din Bucuregti i-

a fost acordat Premiul ,,Educa[ia", dedicat editurilor universitare
care contribuie gi se remarcä, prin oferta de carte çi prin

manifestärile organizate în cadrul târgului, la suslinerea çi
promovarea învä!ãmåntului çi educaliei.
- lntre 25 çi 28 mai 2017 , Edilura ASE a participat la cea de Xll-a
edilie a Salonului lnternalional de Carte Bookfest, organizat la
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Bucureçti, în cadrul Romexpo. ASE a fost prezent la acest
eveniment alàturi de Editura Universitälii din Bucureçti, Editura
Universitä$i de Vest din Timisoara çi Editura Universitälii

,,Alexandru loan Cuza" din laçi, sub egida Conso(iului

,,Universitaria". Si cu aceastä ocazie ASE a organizat mai multe
lansåri de carte, la care au participat cadre didactice din
Academia de StudiiEconomice din Bucureçti.
- În perioada 22-26 noiembrie 2017, Editura ASE a fost prezentä

la cea de-a )ülV-a edifie a Târgului lnternalional Gaudeamus
Carte de Învä!äturä, organizat la Bucureçti, în cadrul Romexpo.
Ca urmare a dezbaterilor gi lansärilor de carte organizate în
cadrul târgului, Editurii ASE i-a fost decernat, încä o datä,

Premiul ,,Educa(ia".
îmbunätälirea modului de
detaliere a numãrului de ore
pe teme în cadrulfiselor, la
unele discipline de studiu

La data prezentei vizite, conform Fiçelor vizitei elaborate pentru
programele de studii evaluate, Fiçele de discipliná sunt întocmite
corect çi complet, cu detalierea clarä pe ore a conlinutului tematic al

disciplinei (a se vedea secliunea dedicatä Fiçelor de discipliná din
prezentul raport).
De asemenea, în prezent, conducerea facultälilor çi a
departamentelor se asigurå cå procesul anual de analizä çi
revizuire a fiçele disciplinelor se realizeazä înainte de începutul
fiecärui an universitar, respectiv în luna mai, conform calendarului
SIMUR (sistemului informatic de gestiune internä).

Declançarea procesului de
reducere a numårului de ore
säptåmânal din planul de
învä!ämânt, de la 28 de ore
càtre nivelul minim de 20 ore

Acest proces a fost demarat în ASE, începând cu anul universitar
2013-2014, în baza Hotärârii Consiliului de Administrafie nr.

25131.01.2013, prin care numärul de ore säptämânal din planurile

de învä!ämânt s-a redus la24 ore (fa[ã de 28 ore la evaluarea
institufionalä din 201 3).

Cu toate acestea, ASE a revenit ulterior la respectiva Hotärâre a
CA, astfel încât la data prezentei vizite, conform Fiçelor vizitei
elaborate pentru programele de studii evaluate, s-a constatat cä
funclie de programulde studiu, numärul de ore sàptämânal din
planul de înväfämânt variazâ de la un program la altul, înregistrând
o medie cuprinsä între 20 - 28 ore / sãptåmânä, pentru ciclul I studii
universitare de licen!ä, în funclie de domeniile de pregätire

universitarä, ceea ce corespunde si se încadreazä în cerinfele
normative obligatorii din standardele ARACIS.

Distribufie mai echilibratä a
studen[ilor pe forma[ii de
studiu

La data prezentei vizite, conform Fiçelor vizitei elaborale pentru
programele de studii evaluate, formaliunile de studiu a/e ASE (serii,

grupe, subgrupe) sunt astfel dimensionate încât sä asigure
desfäsurarea eficientå a procesului de învä{ämânt, iar numärul de
locuri în sälile de curs, seminar si laborator este corelat cu mårimea
formaliilor de studiu (serii, grupe, subgrupe etc.), conform
normativelor Ministerului Educaliei Nalionale, ceea ce corespunde

çi se încadreazä în cerinlele normative obligatorii din standardele
ARACIS (a se vedea secliunea dedicatå forma{iunile de studiu din
prezentul raport).

lmplicarea mai mare a
studenlilor în activitatea de
cercetare çi publicarea celor
mai bune lucräri elaborate de

Studenlii participä anual cu lucräri stiinfifice la Sesrunea de
comunicãri çtiin,tifice studenleçti: cele mai bune lucråri fiind
premiate, asa cum am arätat çi în prezentul raport. De asemenea,
s-au editat, în format electronic, volume cu lucrårile premiate la
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cätre studenfi într-o revistä facultatea CIG (ISSN 2286 - 167X) çi la facultatea AMP (ISSN 2285
- 1097), la facultälile de Come( pentru revista CACTUS çi
respectiv, la FABBV pentru Revista de Finanle çi Bänci.
Conform metodologiei interne de acordare a burselor, studenlii
beneficiari ai burselor de excelenfä pentru cercetare çtiinlificä au

obligalia ca în anul universitar în care beneficiazä de bursä sä
asigure, împreunä cu tutorele, publicarea a cel pulin unui articol în
reviste de specialitate, cu comitet de lecturà çi sä realizeze activitàli

în cadrul Direcliei de Management a Cercetärii sau în cadrul
centrului de cercetare al facultåtii care i-a asigurat bursa de
excelen[ä.
În luna noiembrie a anului 2017, s-a desfäçurat printre studenlii
Academiei de Studii Economice din Bucureçtio cercetare al cärei

scop a constat în determinarea gradului general de satisfaclie cu
privire la oferta educa(ionalà a universitäfii.
Cercetarea a fost realizatä prin intermediul unui chestionar online
postat pe site-ul instituliei, recrutarea respondenlilor realizându-se
prin intermediul unei invitalii de participare transmisä tuturor
studenIilor universitãfi i.

Sesiunile de comunicåri çtiinlifice organizate la nivelulfiecärei
facultäli din ASE au încurajat activitatea de cercetare în domeniul
economic, prin suslinerea elaborärii de proiecte si prezentarea

acestora în fala unor comisii de specialitate.
Participarea la sesiunile de comunicäri este încurajatä de cãtre
universitate prin acordarea, din fonduri proprii, de burse de
excelen!ä pentru cercetare celor care au cea mai bunä lucrare, atåt
la ciclul licenfä cât çi masterat. Cu toate acestea, numai 14,4o/o

dintre studenlii respondenli au participat la astfel de manifestäri

çtiinlifice. Chestionali cu privire la sesiunea de comunicåri çtiinlifice
organizatå de cätre ASE, majoritatea studenlilor çi-au exprimat
opinia pozitivä cu privire la aceastä activitate, 71,05% dintre ei

considerând cä aceastä activitate creeazá posibilitäli de dezvoltare
personalå si profesionalä.75% dintre studenli spun cà sesiunea de
comunicäri stiinfifice oferä într-o mäsurä mare çi foarte mare
posibilitatea de a aborda o temä din aria de interes proprie, dar çi
cå reprezintä o oportunitate de dezvoltare personalå çi
profesionalä. Un procent de72,36% de studen[i considerä cä
sesiunea de comunicäri çtiinlifice contribuie într-o mäsurä mare sau

foarte mare la formarea unei culturi economice solide çi 71,05%
dintre respondenli suslin cä sesiunea de comunicäri çtiinlifice
stimuleazä implicarea studenlilor în activitäli de cercetare.
Printre principalele motive pentru care studen{ä Academieide Studii
Economice din Bucureçtisuslin cä au participat la Sesr¿lnea de

Comunicári Çtiinlifice Sfudenfeçfl se regäsesc: opodunitatea de

dezvoltare personalä çi profesionalä, dorinla de a acumula
experien!ä în sustinerea unor lucräri în public, dorinfa de noutate,
dorinla de a aduce o idee inovatoare care sä depäçeascä limitele
teoretice, curiozitatea. Unii studenli au considerat foarte utile
diplomele pe care le-au oblinut çi-au dorit så îçiîmbunätäleascä
cunoçtinlele prin abordarea unor teme noi sau au dorit sä se
autoevalueze, sã îçi cunoascä potenlialul. De asemenea, mulli

Pentru lnstitulia de Învä[ämânt Superior: Academia de StudiiEconomice din Bucureçti

Pag. 128 din 171



RApoRT DE EVALUARE rNSTrrunoNALÃ ¡RRcrs

Pentru Institu{ia de Învä[ämânt Superior: Academia de Studii Economice din Bucureçti

Pag. 129 din 171

Recomandäri / observalii în
urma vizitei de evaluare

institulionalä din anul 2013
Situalia constatatä în 2018

studenli suslin cä motivalia lor de a participa la sesiunea de
comunicäri çtiinlifice a fost determinatå de profesorul coordonator al

lucrärii çtiinlifice.
Luarea mäsurilor adecvate
împotriva plagiatului în
lucrärile de licen[ä, disertalie

çi doctorat ale studenlilor çi
lucrärile (cär!i, tratate, etc.)
cadrelor didactice

ln conformitate cu regulamentele interne privind activitatea
didacticå la programele de studii universitare de licen!ä çi masterat,
cadrele didactice care coordoneazå elaborarea lucrärilor de licen!ä

çi disertalie räspund în mod solidar cu autorii acestora de
asigurarea originalitãlii conlinutului acestora.
ASE are achizifionat din 25.06.2011 un abonament de verificare
plagiat pentru doctorat, post-doctorat, articole la revistele ASE çi
pentru cärli în Editura ASE. Tezele de doctorat sunt verificate de
plagiat printr-un compartiment specializat la nivelulASE (biroul de
evaluare academicä), iar tezele post-doctorat, articolele çi cä(ile
sunt verificate la Editura ASE.
La data prezentei vizite, s-a constatat cå pentru activitatea de
cercetare (inclusiv pentru teze de doctorat, postdoctorat, disertalii çi
lucräri de licen!å), predare sau examinare, ASE utilizeazä çi pune la

dispozilia cadrelor didactice çi studenlilor, un soft antiplagiat
performant - vuruwsistemantiplaqiat.ro, furnizat de S.C. PLAGIAT -
SISTEM ANTIPLAGIAT PRIN INTERNET SRL (contract nr.

24113.01.2017 - ultima facturä achitatä pe anul 2018 a fost preluatå

la vizitä). Rata de similitudine acceptatä pentru lucrãrile de
finalizare a studiilor studenlilor ASE este de max. 50% pentru

coeficientul de similitudine 1, definit conform specificaliilor tehnice
din Anexa 1 la contract, paragraf 2 a)., çi respectiv, de maxim 5%,
pentru coeficientul de similitudine 2, definit conform specifica[iilor
tehnice din Anexa 1 la contract, paragraf 2 b).

De asemenea, ASE oferå spre utilizare, în regim gratuit, revistelor
ASE softul antiplagiat utilizat în cadrul Direcliei Managementul
Cercetärii çi lnovärii în vederea întäririi procedurilor editoriale.
Comisia de Eticã çi Deontologie Profesionalã a ASE publicä anual
pe site-ul universitälii rapoarte privind mäsurile întreprinse pentru

solulionarea sesizärilor de plagiat, respectiv stadiul procesului de
solu!ionare.

Transparenfà în ceea ce
privegte evaluarea cadrelor
didactice de cätre studenli
prin publicarea rezultatelor
centralizate pentru fiecare
cadru didactic în parte çi
efectuarea acestei activitàli
la finalul fiecärui semestru,
pentru toate cadrele
didactice

Conform Codului universitar al drepturilor çi obligaliilor studenlilor
Academiei de Studii Economice din Bucureçti, art.71, alin (1), lit. t),

,,Studenlii au dreptul sä primeascä çi sä completeze chestionarele
de evaluare academicä a cadrelor didactice, cursurilor, seminariilor

çi lucrärilor practice; rezultatele evaluärilor vor fi publicate în
releaua intranet a ASE Bucureçti". Consiliul de administra[ie a
aprobat la propunerea reprezentanlilor studenlilor o nouã procedurä

de evaluare a cadrelor didactice de cätre studenli. Aceasta a fost
propusä dupä consultarea tuturor studen[ilor universitälii, dintre
care au ráspuns peste 800 de studenfi de la toate ciclurile de studii,
formând un eçantion reprezentativ. Procedura aprobatä în anul
2013 conline un nou chestionar de evaluare a cadrelor didactice
prin intermediul cäruia studenlii îçi pot exprima mai clar opinia cu
privire la componentele procesului educalional. Procedura prevede

cä rezultatele vor fi publicate pe pagina personalä a studenlilor prin
platforma informaticä implementatä de ASE (SIMUR). in plus,

conform hotàrâri i nr. 1 1 1 I 12.06.201 3 a Consiliului de Admi nistrafie,
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monitorizarea desfäçurärii activitälii didactice se realizeazä prin

organizarea de întâlniri lunare între flecare decan si reprezentanlii
studenlilor de la nivelulfiecärei serii sau program de masterat în
vederea discutårii problemelor legate de desfäçurarea activitälilor
didactice.
Aça cum am precizat în prezentul raport, în prezent, evaluarea
cadrelor didactice de cätre studen[i se realizeazä prin intermediul
unui chestionar (Anexa ASE-138) care este distribuit studenlilor în
ultimele douä såptàmâni pânä la finalizarea cursului/seminarului, de
cätre o persoanä neuträ (personal didactic si de cercetare, ofilerul
de relalii cu publicul, secretariat sau prodecanul responsabil cu
educalia çiformarea continuã). Concluziile evaluärii din partea

studenfilor sunt parte integrantä a Rapoftului de sintezã (Anexa

ASE-'139). Rezultatele desprinse din analiza chestionarelor sunt
prezentate membrilor departamentului çi analizate în Consiliile
facultä!ilor.
Existä obligativitatea evaluärii periodice a cadrelor didactice de
cätre studenli, cu scopul de a asigura feed-back-ul din partea

studenlilor privind calitatea activitålii didactice aferentä fiecärui
semestru universitar. Evaluarea se realizeazä prin intermediul unui

chestionar agreat cu asocia[iile studenleçti ale ASE çi aprobat de
Senatul ASE (Anexa ASE-138) çi 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 çi cele desfåçurate prín sistemul

,,plata cu ora".

în urma prelucrärii chestionarelor (minimum 25), conducerea
facultålii la care candidatul desfäçoarä cea mai mare parte a
activitälii didactice elaboreazä un document în care se prezintä
aprecierea activitälii didactice de cätre studenfi. Concluziile
evaluärii din partea studenlilor sunt parte integrantä a Raportului de
sintezã (Anexa ASE-139). Rezultatele desprinse din analiza
chestionarelor sunt prezentate membrilor departamentului çi
analizate în Consi I i ile facultätilor.

lncheierea de acorduri de
parteneriat pentru activitatea
de practicä si internship a
studenlilor çi cu organisme
guvernamentale de
specialitate (de exemplu
MAE) çi chiar cu parteneri

internalionali

ln anul universitar 2012-2013, pentru studenfii din anul lll de la
ciclul licen[ä, aproximativ 3600 de studenli la forma de învä!ämânt
cu frecven[ä çi 400 de studenli la forma de învä!ämânt la distan!å,
Academia de Studii Economice din Bucureçtia asigurat un numär

de 4341 locuri de practicä din care:
. 2258locuri de practicä prin acorduri la nivel institulional;
. 2091locuri de practicä prin proiecte POSDRU.

Totodatä, Academia de Studii Economice din Bucureçtia reînnoit

acordurile la nivel institulional cu Ministerul Agriculturii gi Dezvoltärii
Rurale si Ministerul de Finanle prin care se asigurä 650 de locuri de
practicä pentru studenlii ASE.
Un alt proiect, ASE Job & lnternship Fair,la care au participat 22 de

companii, organizat în luna martie 2013, sub egida evenimentelor
prilejuite de aniversarea a 100 de ani de la înfiinlarea ASE, a reuçit
sä aducä circa 1100 locuri de muncä çi de practicä pentru studenlii

çi absolvenlii de studii superioare economice.
La prezenta vizitä s-a constatat cä locurile de practicå çi de
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internship oferite de ASE studenlilor de la ciclul licen!à si masterat
aulabazä parteneriatele institulionale dezvoltate în mod continuu,
reprezentând o prioritate în ceea ce priveçte gestionarea relaliilor
cu mediul economic çisocial.
În anul 2017, din cele 2224locuri de practicä gi internship oferite la
nivelul ASE, în urma acordurilor iniliate de facultåli au fost puse la
dispozilia studen[ilor 1306 locuri de practicä çi internship. Din cele
65 parteneriate pentru oferirea de locuri de practicä çi internship
pentru studenlii ASE, facultälile au iniliat 47 acorduri (inclusiv cu

ministere çi companii multinalionale - de ex., Petrom OMV, Google,

ç.a.).
Asigurarea unui sistem de
mentorat la nivelul
studen{ilor, în sensul întäririi
legäturilor între generaliile de
studen[i (de exemplu
masteranzii sä asigure
mentorat studen[ilor de la
licen!ä)

Asocialia Absolvenlilor Academiei de Studii Economice din
Bucureçti (Alumni ASE) çi Uniunea Studenlilor Academiei de Studii
Economice din Bucuregti (USASE) au ini[iat în martie 2013, în
colaborare cu acesta çi alte compartimente de specialitate din
cadrul universitälii, Centrul de Consiliere çi Orientare în Carierã
(CCOC), structurä distinctä, färä personalitate juridicä, care
func[ioneazå în cadrulASE, înfiinlat prin Hotårârea SenatuluiASE
nr. 144 din data de 10 decembrie 2014, si care 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 çi profesional al acestora.
CCOC funclioneazä pe urmätoarele coordonate:

. orientarea în carierä;
o mentorat: mentorat Student - Student (între studenlii de la

licenfä çi cei de la programele de masterat) çimentorat
Alumni- Studenli (între studenli (mentee) gi membri ai

Asocialiei Alumni ASE (mentori));
. organizarea de conferinfe çi evenimente de specialitate;
. facilitarea accesului la internship-uri çi locuri de muncä.

ln ceea ce privegte suplimentarea personalului ce desfäçoarä
activitäli de consiliere gi orientare în carierã, în cadrulCCOC sunt
implicali çi studenli ai universitälii, Centrul de Consiliere çi Orientare
în Carierä funcfionând în anul 2017 cu urmätoarea structurä de
personal:

- un director - cadru didactic coordonator, numit director al

CCOC, desemnat prin decizia rectorului, cu avizul
Consiliului de Administralie çi aprobat de cätre Senatul
ASE;
- 4 psihologi cu atestat în specialitatea Psihologie
educafionalä, consiliere çcolarä çi vocalionalä / consilieri de
carierä;
- un referent;
- 7 cadre didactice cu specializare în domeniul
psihopedagogic de la nivelul Departamentului pentru

Pregåtirea Personal ul ui Didactic;
- 12 cadre didactice cu expertizå în domeniile de
specializare ale studenlilor çi absolvenlilor.

Atragerea unui numår mai
mare de studenfi sträiniîn

La vizitä s-a constatat cä în anul universilar 2017-2018, în cadrul
ASE sunt înmatriculali729 studenfi internalionali, dintre care77
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cadrul programului de studiu cetäleni ai Uniunii Europene, çcolarizafiîn aceleaçi condilii cu
cetälenii români çi 652 cetåleni ai unor state terfe, având un regim
tarifar special (cu burså, färä bursä çi färä taxä, cu taxa în lei,

respectiv pe cont propriu valutar). Procentul studenlilor
internalionali din totalul studenlilor înmatriculali în anul universitar
curent este de 3,08%.
Repartilia studenlilor sträini pe cicluri de studii este urmätoarea:

- 546 studenli înmatriculali la studii universitare de licen!ä çi
masterat,
- 100 studenli înmatriculali la studii universitare de doctorat,
- 83 studenli înmatriculali la anul pregätitor pentru învälarea
limbiiromâne.

Menfionäm cä anul pregätitor de înväfare a limbii romåne care
func[ioneazå în cadrul Facultälii de Relalii Economice lnternafionale
a fost acreditat ARACIS în septembrie20lT çi atrage atât viitori

studenli ai ASE Bucureçti, cât çi din alte arii de specializare.
Comunitatea studenlilor internalionali care urmeazä studii
universitare complete în cadrul ASE reprezintä 52 de na[ionalitäli,

contribuind în mod semnificativ la procesul de interna[ionalizare a

comunitälii universitare. Cei mai mulli studenli internalionali provin

din Republica Moldova (43,88%), Turcia, Albania, Maroc, lrak,

Ucraina, Tunisia, Germania (cu ponderi de 2,5o/o - 4,7% fiecare).
Din numärul total de studenli internalionali înmatriculali, 301

(41,29%) studiazä în regim de cont propriu valutar, aducând
universitäli venituri din taxele de înmatriculare gi çcolarizare de

750.065 Euro pentru anul universitar curent.
În uftimii ani, ASE a continuat procesul de ameliorare a structurilor
de primire a studenlilor sträini: suslinerea pregätirii lingvistice
pentru cadre didactice care predau în limbi sträine çi pentru
personal didactic auxiliar (secretariate), monitorizarea con[inutului
în limba englezä pe site-urile facultälilor, elaborarea de materiale
informative în limba englezä destinate studenlilor internalionali.
Pentru facilitarea integrärii studenfilor stråini, Biroul de Cooperare
lnternafionalå çi Studenli Sträini a oferit sprijin în relaliile acestora

cu celelalte departamente administrative (secretariat, bibliotecä,
serviciul relele etc.) din cadrulASE.
Atragerea de studenli sträini se realizeazä prin promovarea
programelor cu predare în limbi sträine prin intermediul paginii web

institulionale çi a facultälilor/programelor, brosura de prezentare, în

limba englezä, precum çi alte materiale promolionale în limbi
sträine si difuzarea acestora în relelele de profil. StudenliiASE
participanli la mobilitäli internalionale si cadrele didactice
promoveazä programele ASE în cadrul institufiilor partenere pe

care le viziteazá. Creçterea numärului de parteneri internalionali se

realizeazá în cadrul relelelor internalionale din care ASE face parte,

cum ar fi de exemplu re[eaua HERMES (Higher Education and
Research in Management of European Universities), dar çi prin

dezvoltarea parteneriatelor regionale existente çi crearea unei
refele regionale KNOWLEDGE ALLIANCES.

Deplasarea centrului de
greutate în evaluarea

Sistemul de evaluare a cunoçtinlelor studentului este detaliat în fiça

disciplinei çi cuprinde un punctaj de 30-50% pentru activitatea de
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pregätirii studenlilor spre
practicä, prin creçterea
numärului de studii de caz,
prin care så se dezvolte
sim!ul practic-aplicativ
precum çi capacitatea de
adopta decizii

seminar; conducerea departamentelor çi a facultälilor ASE se

asigurä anual cä activitäfile de seminar au un grad ridicat de
aplicabilitate pentru tematica respectivä.
Se încurajeazä parteneriatele cu mediul de afaceri pentru

desfäçurarea activitälilor didactice la programele de masterat, care
presupun, pe lângä asigurarea stagiilor de practicä, çi atragerea
unor experli-practicieni din mediul de afaceri çi din asocialiile
prof esi onal e, în derularea procesul ui de predare-învälare.

îmbunätålirea continuä a
sistemului de tutoriat çi
consultalii pentru studenfi

Conform Codului universitar al drepturilor çi obligaliilor studenlilor
Academiei de Studii Economice din Bucureçti, art.71, alin. (l), lit.

mm), ,,Studenlii vor beneficia de un îndrumätor de an si serie, din

rândul cadrelor didactice din facultatea în cadrul cäreia îgi

desfåçoarä cursurile". Astfel, începând cu I octombrie 2013, toate
seriile gi toli anii de studiu beneficiazå de un îndrumätor/tutore
cadru didactic.
La prezenta vizitä, s-a constatat cä toate cadrele didactice din ASE
au un program de consultalii säptämânalde cel pufin 2 ore, care
este fåcut public çi comunicat studenfilor, în cadrul cäruia räspunde
solicitäri lor studen[i lor.

La întâlnirea echipei de evaluatori cu studenlii çi absolven[ii pe
perioada vizitei, s-a reliefat faptul cä studenlii ASE sunt foarte
mullumifi de deschiderea çi disponibilitatea cadrelor didactice ale
ASE fa!ä de nevoile lor privind orele de permanen!ä çi consultalii
personalizate la cererea studentului.

Realizarea de acliuni de
promovare a programelor
prin intermediul tehnologiilor
com unicalionale aflate la
modä

Promovarea programelor de studii se realizeazå prin broçurile de
prezentare (inclusiv în limbi de circulalie internalionalä), prin
paginile web ale instituliei çi ale facultäfilor (în limba românå çi în
limba englezà), dar si prin intermediul relelelor sociale. De
asemenea, ASE participä la târgurile educalionale organizate în

larä çi sträinätate.
ln luna iunie2017, a fost adoptatä de Senatul ASE, Sfrafegia de
I nterna{ion al izare a Academiei de Studii Economice din Bucureçti
pentru perioada 2016 - 2027. Principalele coordonate de

dezvoltare asumate în domeniul relaliilor internalionale sunt:
- i nternationalizarea,, acasä",
- internationalizarea,,în stråi nätate",
- interna{ionalizarea cercetärii,
- creçterea prestigiului i nternalional.

Ariile de dezvoltare çi indicatorii asuma[i sunt în concordan!ä cu

tendinlele majore de pe pia[a educa[ionalä internalionalä çi au drept
obiectiv armonizarea performanlelor institulionale ale ASE cu
standardele de predare çi de cercetare de la nivelul celor mai bine
cotate universitäli din lume.
Consolidarea prestigiului international prin includerea ASE în
pri ncipalele clasamente internalionale, Shanghai Academic
Ranking of World Universities çi QS World University Rankings,
reprezintä o recunoastere a eforturilor fäcute în domeniu.

Un rol important în consolidarea parteneriatelor internalionale çi a
imaginii pe plan extern îl are participarea la evenimente çi activitäli
în cadrul relelelor çi asocialiilor internalionale relevante pentru

domeniul studiilor universitare economice. ASE este afiliatä la 14
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relele/asocialii i nternalionale.

Dezvoltarea legäturilor cu

organizaliile care activeazä
în domeniulmediului

La nivelul Facultälii de Economie Agroalimentarä çi a Mediului
existä parteneriate încheiate cu ONG Ecocivica çi ONG Viitor+,
care activeazä în domeniul mediului.
De asemenea, în ASE existä un club al studenlilor - ECOTUR -

care se implicä în mod deosebit în ac[iunile de proteclia mediului,
inclusiv prin colaborarea cu alte organizafii de profil.

Continuarea eforturilor de
individualizare în spaliul
european al învä!ämântului
superior

ASE a realizal pentru prima datä o analizä benchmarking la nivel

european fa!á de universitä[ile similare (în luna iunie 2013), iar
rezultatele oblinute i-a permis sä-çi defineascä mai clar avantajele
competitive si a fundamentat strategia pentru perioada 2014-2020.

Conti nuarea activitälilor de
implicare eficientä a actorilor
interesali de pe plan local

Conform celor constatate la vizitä, restructurarea planurilor de
învà!ämânt din ASE a implicat si consultarea mediului economico-
social, pentru o mai bunä corelare a programelor de studii cu piala
muncii; acest proces este unul continuu, realizal prin intermediul
consiliilor consultative create la nivelul facultälilor.
Consiliul Consultativ constituit la nivelul ASE, în luna martie 2013,
din reprezentanli ai comunitäli locale gi ai mediului de afaceri, se
întruneste trimestrial çi de câte ori este nevoie, în întâlniri de lucru,
cu scopul îmbunätälirii procesului de învä!ämânt çi cercetare din

ASE.

Revizuirea Codului
universitar al drepturilor gi

obligaliilor studenlilor ASE
astfel încåt sä fie în
conformitate cu Codul
drepturilor çi obligafiilor
studen!ilor

Urmare a OMECTS nr. 3666 din 30 martie 2012, Senatul universitar
al Academiei de Studii Economice din Bucureçtia luat la cunoçtin[ä
de inifiativa adoptatä la nivel nalional. Senatul universitar çi
Consiliul de Administra[ie au transmis reprezentanlilor studenlilor în
Senatul universitar (Senatul Studenlilor) rugämintea de a analiza
acest act normativ si dc a propune modificäri cu privire la
reglementärile interne ale universitälii, în acest sens, Senatul
Studenfilor a format o comisie de lucru de revizuire a Codului
universitar al drepturilor çi obligaliilor studenlilor aprobat în çedinla
din 20 iulie 2011, cu prilejul aprobärii Cartei Academiei de Studii
Economice din Bucureçti(Codul universitar al drepturilor çi
obligaliilor studenlilor este inclus în Carta universitarå çi constituie
capitolul )0/ al acesteia). Comisia a colectat propuneri din partea

studenfilor universitälii si a avut întâlniri de lucru atât cu aceçtia, cât

çi cu studenlii reprezentanli sistudenlii membri ai organizaliilor
studenleçti din universitate. A fost organizatä çi o cercetare de tip
cantitativ bazalä pe chestionar pentru adaptarea prevederilor
nalionale la specificul ASE. Acest chestionar a fost transmis tuturor
studenlilor universitälii, dintre care au räspuns peste 1000 de
studenli de la toate ciclurile de studii, formând un eçantion
reprezentativ. De asemenea, a fost organizatä çi o întâlnire a
reprezentanlilor studenlilor universitälilor membre ale Consorliului
"Universitaria", în care a fost realizat un schimb de bune practici

referitoare la implementarea prevederilor Codului nalional al
drepturilor çi obligaliilor studen,tilor. Ulterior acestei cercetäri çi
întâlnirilor cu studenlii, comisia a propus spre aprobare Senatului
Studen[ilor noul Cod universitar al drepturilor çi obligaliilor
studenlilor Academiei de Studii Economice din Bucureçti care
implementeazã în totalitate OMECTS nr. 3666/30 ma¡lie 2012.
Aceastä propunere a fost aprobatä în unanimitate çi a fost
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transmisä Senatului universitar al ASE, care l-a adoptat de
asemenea în unanimitate, în data de 20 martie 2013.

Eliminarea barierelor de
acces la structurile de
reprezentare a studenli lor,

astfel încât acest proces sä
fie unul democratic si

nediscriminatoriu

Conform Codului universitar al drepturilor çi obligafiilor studenlilor
Academiei de Studii Economice din Bucureçti, arl.70, alin (1),

,,Studenlii au dreptul sä îçi aleagä reprezentan{ii în structurile
consultative, deliberative si de conducere din ASE Bucureçti,
conform legii, în baza Metodologiei privind alegerea reprezentanlilor
studenlilor ASE Bucureçti, aprobatä de reprezentanlii studenfilor în
Senatul Universitar (Senatul Studen[ilor)". De asemenea, conform
arl.70, alin (6), ,,Cadrele didactice titulare, personalul didactic
auxiliar, personalul administrativ çi structurile de conducere ale
universitälii nu pot condiliona statutul dc student reprezentant de
performanlele academice, prezenfa la cursuri, seminare si
laboratoare, acesta fiind reglementat în Metodologia privind
alegerea reprezentan[ilor studenlilor ASE Bucuregfr, aprobatä de
reprezentanlii studenlilor în Senatul universitar (Senatul

Studenlilor). Cadrele didactice titulare nu se implicä în procedurile
de alegere a studenfilor reprezentanli, indiferent de nivelul de
reprezentare. I ntervenfi ile se sanclioneazä conform prevederilor art.
312 din Legea nr. 112011, cu modificärile çi completärile ulterioare".
Astfel, toate elementele ce privesc alegerea reprezentanlilor
studenlilor au fost stabilite de cátre studenli, färä implicarea
cadrelor didactice. De asemenea, conform Metodologiei privind

alegerea reprezentanlilor studenlilor Academiei de Studii
Economice din Bucuresti art. 13, alin (4), ,,în situafia în care
conflictul de interese apare ulterior desfäçurårii alegerilor, dacä în
termen de çapte zile de la acest moment sau de la data sesizärii
incompatibilitåfii, persoana sau persoanele aflate în conflict de
interese nu fac dovada anulärii situa[iei ce a determinat conflictul,
se organizeazä noi alegeri pentru locul devenit astfel vacant".
Astfel, studenlii membri ai organizaliilor studenlesti (în aceleaçi
condilii ca toli ceilal[i studenli ai universitälii) pot participa la
procesul de alegeri, urinând ca dupä momentul alegerii lor ca
studenli reprezentanti sä solulioneze conflictul de interese apårut
ca urmare a alegerii lor. Acest conflict de interese este generat de
necesitatea ca reprezentanlii studenlilor sä reprezinte pe perioada

mandatului lor interesele marii mase de studenfi ai universitä[ii çi nu

doar a studenlilor membri ai organizaliilor studenfeçti din care fac
parte gi sä îçi dedice tot timpul liber de care dispun pentru aceastä
activitate extrem de importantä pentru parcursul universitar al

categoriei de membri ai comunitålii universitare pe care o
reprezintä. în ceea ce priveste recomandarea, Senatul Studenlilor
Academiei de Studii Economice din Bucureçti a desemnat o
comisie pentru revizuirea Metodologiei privind alegerea
reprezentan{ilor studen,tilor ASE Bucureçti, ce a intrat în vigoare
începând cu alegerile studenlilor reprezentanli din anul universitar
2013-2014.
La data prezentei vizite de evaluare, s-a constatat cå la nivelul
fiecärei structuri existä câte un student reprezentant ales prin vot, în
conformitate cu reglementärile interne.
Reprezentan{ii tuturor seriilor din tofi anii de studiu din fiecare
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facultate formeazä Consiliul Studenlilor Facultälii. Ulterior au fost
organizate alegeri pentru desemnarea reprezentanlilor studenfilor
în Consiliile Facultäfilor, Consiliul pentru Studii Universitare de
Doctorat çi Senatul Universitar, în conformitate cu numärul locurilor
alocate studenlilor. Reprezentanlii studenlilor în Consiliul Facultãlii

constituie Biroul Permanent al Consiliului Studenfilor.
Reprezentanlii studenlilor în Senatul Universitar çi reprezentantul
studenlilor în Consiliul de Administralie constituie Senatul

Studen!ilor.
Ca parte componentå a Senatului Universitar çi organ decizional al

Uniunii Studenlilor Academiei de Studii Economice din Bucureçti
(USASE), Senatul Studenlilor reprezintä interesele studenlilor care
studiazä în cadrul universitälii, sesizeazä problemele cu care

aceçtia se confruntä, colaboreazä si realizeazå demersuri pentru

îmbunätälirea situafiei comunitälii studenleçti. Pentru ob{inerea
unor rezultate optime în acest sens, membrii Senatului Studenlilor
se reunesc säptämânal pentru a stabili coordonatele de lucru.
Conducerea este asiguratä de Biroul Permanent, alcätuit din çapte
membri: preçedintele, patru vicepresedinfi, un secretar general gi

un secretar. În sensul creçterii eficienlei activitälii, Senatul
Studenlilor çi-a diversificat structura, fiind înfiin{ate diverse
com partimente de specialitate.

Posibilitatea studenlilor de a-

çi forma singuri traseul de
studiu, prin frecventarea unui

curs la o altä facultate în
cazul în care nu este
îndeplinit numärul minim de
studenli pentru o formafie de
studiu

Conform Codului universitar al drepturilor çi obligaliilor studenlilor
Academiei de Studii Economice din Bucureçti, arl.71, alin. (l ), lit. f)

,,Studenlii au dreptul så aleagä liber programele de studii, în
conformitate cu normele legale în vigoare çi cu planurile de
înväfämânt; în cadrul programelor de studiu va fi asigurat un numär
minim de cursuri oplionale çifacultative din totalitatea cursurilor
oferite de universitate". În cazul în care nu se atinge numårul minim

de studenfi pentru a crea o forma[ie de studiu separatä, studenlii
pot sä urmeze disciplinele oplionale aläturându-se unei serii deja
existente la facultatea care are în planul de învä[ämânt respectiva
disciplinä, în mäsura în care sunt asigurate competenlele cuprinse
în grilele de competenle aferente programului de studii pe care îl

urmeazå.
La prezenta vizitä de evaluare, s-a constatat cä transferul
studenlilor ASE între instituliile de învå!åmânt superior, facultäli çi
specializäri este reglementat în cadrul ASE prin Regulamentul
privind activitatea didacticã pentru studiile universitare de licen!ã
(Anexa ASE-020), capitolul X - Transferuri, mobilitäli, întreruperi de
studii çi reînmatriculäri çi nu se efectueazä pe parcursul anului
universitar gi prin proceduri elaborate pentru fiecare situalie
specificå: Procedura de transfer de la o facultate din cadrul unei
alte universitfii, la o facultate din ASE (Anexa ASE-091) çi
Procedura de transfer de la o formá de învãlãmânt la alta în cadrul
aceleiaçi facultãli, de la o facultate la alta în,ASE gi de la facultä,tile

din Consor{iul Universitaria la ASE (Anexa ASE-092).

Situalia transferurilor de studenli între facultäli çi forme de

învä!ämânt în cadrul ASE, de la alte universitäli la ASE, în anul
universitar 2016-2017 este prezentatä în anexä (Anexa ASE-93).
La vizitä, s-a verificat gi constatat cä transferul studentilor între
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institulii de învä!ämânt superior, facultäli çi specializäri s-a fäcut cu

respectarea dispozl[iilor legale în vigoare.
Promovarea mai bunä a
Birouluide Marketing,
Consiliere çi Orientare în
Carierá - BMCOC, astfel
încât un numär cât mai mare
de studenli så apeleze la
serviciile acestuia çi
suplimentarea personal ului

ce îçi desfäçoarà activitatea
în BMCOC

Pentru completarea activitälii Seruiciului de Marketing çi
Comunicare, Asocialia Absolvenfilor Academiei de Studii
Economice din Bucureçti (AlumniASE) çi Uniunea Studenfilor
Academiei de Studii Economice din Bucureçti (USASE) au inifiat în
martie 2013, în colaborare cu acesta si alte compartimente de
specialitate din cadrul universitälii, Centrulde Consiliere çi
Orientare în Carierá (CCOC), structurä distinctä, färä personalitate
juridicä, care funclioneazäîn cadrul ASE, înfiinlat prin Hotärârea
SenatuluiASE nr. 144 din data de 10 decembrie2014, si care are
ca misiune acordarea de suport specializat persoanelor care au

fost, vor fi sau sunt cuprinse în programele educalionale ale ASE,
în vederea optimizårii traseului educalional çi profesional al

acestora.
În prezent, consilierea studenlilor se face prin CCOC, dar çi prin

intermediul unor programe POSDRU.
Centrul de Consiliere si Orientare în Carierä a func{ionat în anul
2017 cu urmätoarea structurä de personal:

- un director - cadru didactic coordonator, numit director al

CCOC, desemnat prin decizia rectorului, cu avizul
Consiliului de Administralie çi aprobat de cätre Senatul
ASE;
- 4 psihologi cu atestat în specialitatea Psihologie
educafionalä, consiliere gcolarä çi vocalionalä / consilieri de
carierä;
- un referent;
- 7 cadre didactice cu specializare în domeniul
psihopedagogic de la nivelul Departamentului pentru

Pregäti rea Personalului Didactic;
- 12 cadre didactice cu expertizä în domeniile de
specializare ale studenfilor çi absolvenlilor.

în ceea ce priveçte activitatea CCOC, rezultatele anului 2017 sunt
urmätoarele:

.2570 de elevi, studen[i çi absolvenli consiliali individual,

dupä cum urmeazá'.
- 377 de studenli consiliali vocalional de cåtre
psihologiiCCOC;
- 74 de studenfi consiliali psihologic de càtre
psihologii CCOC; Ambele tipuri au fost realizate în
490 de çedinle individuale de consiliere.
- 617 absolvenfi ai ciclului de licen!ä consiliali
individualpentru admiterea la masterat de cätre
psihologiiCCOC;
-287 de elevi consiliali individual pentru admiterea
la programele de licen!ä ale ASE de cätre psihologii

CCOC;
- 463 de studenli consiliali psihopedagogic

individual de cätre reprezentanlii DPPD;
- 752 de studenli informali çi orientali individual de

cätre reprezentanlii facultälilor ASE în CCOC.
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. Peste 3500 de studenfi informali direct prin materiale
publicitare tipärite (afiçe, flyere), despre serviciile oferite de

CCOC;
. 196 elevi gi studen[i testali psihologic în çedinle de grup.

Elevii çi studenlii au fost testali în privinla intereselor
vocalionale çi compatibilitälii cu profilul de competenfe ale
facultä!ilor ASE;
. Peste 950 de elevi informa[i în legäturä cu ofertele

educafionale ale ASE, în cadrul unor întålniri organizate în
ASE sau în unitäli de învä!ämânt preuniversitar;

. 30 de cadre didactice din învä!ãmântul preuniversitar
informate în legätura cu oferta educalionalå a ASE;
. 552 de studenli si47 de elevi implicali în 20 de sesiuni de

dezvoltare personalä/workshop-uri/forum uri intersectoriale

çi sectoriale, organizate pe diverse teme de interes pentru

aceçtia, precum: ,,Relafii emofionale benefice", ,,Vrei så fii
liderul de mâine?", ,,Cariera ta de Succes. Fii calificat pe

piala muncii!", ,,Utilizarea design thinking-ului în
Businessuri", ,,Provocärile mediului de afaceri din România

si nevoia de Leadership", ,,Alege un stil de via!ä sänätos",

,,De ce så î!ifaci blog çi cum poli câçtiga bani cu el?",

,,Descoperä-li poten{ialul pentru o carierå care sä te
reprezinte!", ,,Stresul în sesiune - modalitäfi de gestionare
ale stresului" etc.

În perioada 15 iunie - 15 iulie 2017, CCOC a coordonat
implementarea proiectului,,Absolvenlii Academiei de Studii
Economice din Bucureçti çi piala muncii", proiect finanlat de
Ministerul Educa[iei Na[ionale prin Consiliul Nalional al Finan!ärii

Învå!åmântului Superior, în cadrul Fondului de Dezvoltare
lnstitulionalä FD\2017, domeniul 8 - Corelarea ofertei educalionale
cu cererea pielei muncii.
În cadrul proiectului s-au realizat 3 studii cantitative ale inse(iei
absolvenlilorASE, prin anchete pebazä de chestionar. Studiile au

vizat inserlia pe pia[a muncii a absolvenlilor ASE de la nivelul de

licen!å, promolia 2017 (1185 de absolvenli, adicä 40% dintre
absolvenfii acestei generafii); al doilea s-a raportat la generafiile
care au absolvit studiile de licenfå înainte de 2O17,la care au
participat 782 de respondenli, dintre care 80% sunt absolvenli ai

generaliei 2016, çi altreilea s-a adresat absolvenlilor de programe
de masterat din cadrulASE din perioada 2005-2017 gi a avut 289
de respondenli, absolvenli ai unor programe de masterat organizate
preponderent de urmåtoarele facultåli din cadrulASE:
Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi stråine, Management,
Ciberneticå, Statisticä çi lnformaticä Economicä. În cazul
absolvenlilor a fost utilizat Chestionarul privind inse(ia socio-
profesionalä a absolventului ASE (partea a Procedurii Operalionale
201), un chestionar cu 18 întrebäri, iar perioada de recoltare a
datelor a fost cuprinsä între lunile ianuarie çi octombrie2OlT.
La nivelulASE existä siîn prezent un Birou de ìnformare, consiliere

çi orientare în carierá a studen{ilor în cadrul Serviciului de
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Marketing si Comunicare, care oferä servicii de specialitate tuturor
studenlilor ASE.

Conform art. l1 din Codul
drepturilor çi obligaliilor
studentului aprobai prin

OMECTS nr. 3666, studenfii
au e) ,,Dreptul la suport de
curs gratuit (de minim 5
pagini) în format fizic sau
electronic çi acces la toate
materialele didactice
disponibile în mod gratuit, în
bibliotecile universitare sau
pe site-ul facultälilor". Astfel
recomandäm încärcarea pe

biblioteca virtualä a
manualelor çi a suporturilor
de curs care au o solicitare
mare din partea studenlilor

Conform Codului universitar al drepturilor çi obligaliilor studenlilor
Academieide Studii Economice din Bucuresti, art.61, alin. (4),

,,Studen[ii beneficiazä de acces gratuit la suporturi dc curs aferente
fiecärei discipline din planul de învä!ämânt, în format fizic sau
electronic".
în prezent, aga cum s-a arätat în prezentul raport, cadrele didactice
titulare pun direct la dispozi[ia studenlilor din seriile la care predau

suporturile de curs çi 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 predä, poate sä-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 çi a rezultatelor învä!ärii.
De asemenea, Biblioteca digitalä ASE permite acces liber
studen[ilor din campusul ASE la manualele destinate
învä!ämântului la distan!ä.

Suplimentarea spaliilor
alocate bibliotecii si dotarea
lor cu aparate de fotocopiere
pentru studenli

Pentru a îndeplini criteriile ARACIS, în anul 2013, dupå procesul de
evaluare institulionalä derulat în perioada 15-17 mai 2013, la nivelul
ASE au fost identificate solulii pentru cresterea numärului de locuri
în sälile de lecturà ale bibliotecii: s-a deschis o nouä salä de lecturä
în Complexul Belvedere si s-au suplimentat numärul de locuriîn
sälile existente. Numärul total de locuri a crescut cu 172, de la 498
la 670. Astfel, s-a înregistrat o acoperire de 14,23% raportat la
numårul studenlilor admiçi la programele de licenfä, forma de
învä!ämânt cu frecven!ä, an l.

În anul 2014, s-a continuat suplimentarea numärul de locuri în sälile
de lecturã ale ASE din clådirea lon N. Angelescu, dar si din campus
(Complex Belvedere). Numärul total de locuri a crescut fa!ä de
2013 cu 50, respectiv de la 670 locuri la 720 locuri.
Începând cu anul universitar 2015-2016, Biblioteca ASE a organizat
într-un spaliu distinct colec{iile Centrului FAO, fapt ce a condus la
crearea unui numår de 5 locuri pentru studiu. Astfel, capacitatea în
bibliotecå (unitate centralå si filiale) a ajuns în anul 2015la725 de
locuri, valoarea realizatä din indicator în 2015 fiind de 2,2 o/o (5

locuri din 227 înfänlale din 2012 pânä în anul universifar 2015-
2016), iar prin raportare la capacitatea pe care biblioteca o avea la
începutul anului2012, aceasta a crescut cu 45,58 % (numårul de

locuri în bibliotecä la începutul anului 2012 fiind de 498).
La data de 3 octombrie 2016 a fost redeschisä Sala de lecturä
FABIZ (imobilGrivi!a). Cu aceastà ocazie, cu sprijinulconducerii
facultãlii a fost achizilionat mobilier nou, sala a fost dotatà cu

calculatoare destinate utilizatorilor çi astfel a crescut si numärul de
locuri disponibile în bibliotecä pentru studiu, accesarea unor servicii
electronice de bibliotecä, consultarea cataloagelor on-line, inclusiv
pentru accesarea bazelor de date, fiind adäugate I locuri. Astfel,
capacitatea în bibliotecä (unitate centralå çi filiale) a ajuns în anul
2016la 733 de locuri, Biblioteca asigurând numärul necesar de
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locuri în propor{ie de 10%, capacitate raportatä la numärul
studenlilor utilizatori activi ai serviciilor de bibliotecå, respectiv
aproximativ 7 400 (la nivelul anului 201 6).

În cursul lunii septembrie 2017,sala Lectorat Francez (Facultatea

REI) s-a relocat, iarfondul de publicalii specifice centrului a fost
reorganizat într-un spaliu distinct, respectiv în sala 1606. Sala a fost
reamenajatå çi cu destina[ia spaliu de studiu, cercetare, având în

dotare minimum 7 locuri, fiind deja utilizatä în cadrulfacultälii în
cursul semestrului l, an universitar 2017-2018. Prin includerea
capacitälii de studiu a acestei säli (având destinalie çi de salå de
lecturä) la capacitatea de studiu asiguratå de Direclia Bibliotecä,
numàrul de locuri disponibile în Bibliotecä a crescut cu minimum
1% (7 locuri) pentru: studiu, cercetare, accesarea unor servicii
electronice de bibliotecä, consultarea cataloagelor on-line, inclusiv
pentru accesarea bazelor de date, în prezent capacitatea bibliotecii
(unitate centralä gi 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 numärul
studenlilor utilizatori activi ai serviciilor de bibliotecå.

Deschiderea personalului

didactic fa!ã dc student çi
consilierea acestuia în
alegerea traseului
educalional si al carierei

Conform Codului universitar al drepturilor gi obligaliilor studenlilor
Academiei de Studii Economice din Bucureçti, art.71, alin. (1), lit.
mm), ,,Studenlii vor beneficia de un îndrumätor de an çi serie, din
rândul cadrelor didactice din facultatea în cadrul cäreia îçi
desfäçoarä cursurile". Astfel, începând cu I octombrie 2013, toate
seriile çi tofi anii de studiu beneficiazä de un îndrumätor/tutore
cadru didactic.
La prezenta vizitå, s-a constatat cä toate cadrele didactice din ASE
au un program de consultalii säptåmânal de cel pulin 2 ore, care
este fäcut public çi comunicat studenlilor, în cadrul cäruia räspunde

sol icitärilor studenlilor.
La întâlnirea echipei de evaluatori cu studenlii çi absolvenlii pe
perioada vizitei, s-a reliefat faptul cä studenlii ASE sunt foarte
mulfumifi de deschiderea çi disponibilitatea cadrelor didactice ale
ASE fa!å de nevoile lor privind orele de permanen!ä çi consultalii
personalizate la cererea studentului.
La nivelulASE existä un Birou de informare, consiliere çi orientare
în carierä a studen{ilor în cadrul Serviciului de Marketing çi
Comunicare, care oferä servicii de specialitate tuturor studenlilor
ASE. Pentru fiecare an la nivelul fiecärei facultäli, este desemnat un

tutore care asigurå activitatea de îndrumare a studenfilor (verificat
la vizitä).
Centrul de Consiliere çi Orientare în Carierä (CCOC), structurä

distinctå, fårå personalitate juridicä, care funclioneazáîn cadrul
ASE, înfiinfat prin Hotärârea SenatuluiASE nr. 144 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 optimizårii traseului educalional çi
profesional al acestora.
Consilierea studenlilor se face prin CCOC, dar çi prin intermediul
unor programe POSDRU.
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Referitor la raportul de
evaluare din partea
expertului sträin

Conform prezentului raport, ASE are un plan strategic 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 2014-2020 çi Strategia de
internalionalizare ASE 2016-2027), cu precizarea mijloacelor de
atingere a acestora - pe termen scurt çi mediu (Anexele ASE-015,
ASE-116 çi ASE-127), precum çi programe, cu obiective specifice çi
mijloace de atingere a acestora - pe termen scurt çi mediu
(Anexele ASE-015, ASE-1 16 çi ASE-127), iar în elaborarea
strategiei, ASE ia în calcul tendinlele demografice, sociale,
economice, tehnologice etc. la nivel na[ional çi european.
ASE dispune de un Program operalional anual(Anexa ASË-117) -
ancorat în evolulia çi contextul învä!ämântului economic superior
nalional çi european
(http ://www ase. ro120 1 3 f iles/desnre ase/leqi slatie/strateg ia 1 4-
20 I SIr ateqi a%20 ASE%2O2A M -2020 . p df ) .

Planurile strategice sunt elaborate pe termen lung, fiind analizate în
cadrul rapoartelor de activitate anuale (Raporful anual al Rectorului
Academieide Sfudri Economice din Bucureçti privind starea
universitälii)), fåcute publice pe site unrw.ase.ro /
htto://ca.ase.ro/rapoarte-rector. ASE dispune de mecanisme de
control gi îmbunätälire continuà a performanlelor çi realizeazá
periodic audituri interne. Serviciile administrative sunt conectate la
refeaua internet çi utilizeazä soft-uri specializate.
Pe parcursul anului 2013, pe baza experienlei dobândite în cadrul
proiectului SIMCE, a fost creatä platforma online.ase.ro, care
permite dezvoltarea sistemuluide blended learning. S-a creat o
interfa!ä între SIMUR si platforma online.ase.ro prin care orice
cadru didactic, pe fiecare dintre disciplinele pe care le predä, poate

sä-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 si a rezultatelor
învå!årii. Aceasta a fost folositä experimental pe parcursul

semestrului ll al anului universitar 2013-2014 si a intrat în functiune
efectivä din anul universitar 2014-2015.
Pentru pregätirea materialelor didactice, în format blended learning
si publicarea acestora pe platforma online.ase.ro a fost elaboratä o
metodologie, completatä cu un set de ghiduri practice. Pebaza
acestora, în cursul semestrului ll al anului universitar 2013-2014, s-

a organiza un curs de formare formatori în tehnologia specificä
blended learning, la care a participat câte un cadru didactic din
fiecare departament, urmând ca acesta sä disemineze cunoçtinlele
dobândite pentru toate cadrele didactice din departamente.
Din octombrie 2014, pe baza experienlei dobândite în cadrul
proiectului SIMCE, a început exploatarea platformei online.ase.ro,
atât la forma cu frecven!ä, cât çi la învå!ämântul la distan!ä çi care
permite dezvoltarea sistemului de blended learning. S-a creat o
interfa!å între SIMUR si platforma online.ase.ro prin care orice
cadru didactic, pe fiecare dintre disciplinele pe care le predä, poate

sä-çi dezvolte materiale în sistemul blended learning. ln plus,
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fiecare student din ASE poate accesa toate resursele didactice
af erente d isci pli nelor stud iate. Platforma onli ne. ase. ro perm ite
administrarea cursurilor, a materialelor didactice çi a rezultatelor
învä!ärii.
În plus, studenlilor din anii suplimentari sau studenfilor care au
credite din anii anteriori li se permite accesarea suporturilor de curs
solicitate de aceçtia, în vederea pregåtirii corespunzätoare, iar
pentru fiecare disciplinä introdusä pe platformä, studenlii pot

consulta documentul ,,Fiça disciplinei" pentru a cunoaçte obiectivele

çi confinuturile acesteia, precum çi competenlele ce urmeazä a fi

dobândite. lnteresul pentru aceastä platformä a crescut treptat, fiind
confirmat de datele statistice.
În anul 2015 afost acreditat de ARACIS noul program MBA
Româno-Francez INDE învä!ämânt cu frecven!ä redusä (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 Bucureçti a hotärât cä,

începând cu semestrul al lllea al anului universitar 2015-2016,
toate cadrele didactice çi studenlii din ASE sunt obliga[i sä
foloseascå în activitatea didacticä (curs, seminar, laborator,
proiecte) funclionalitälile oferite de platforma Blended Learning.
Pentru anul universilar 2017-2018, platforma online.ase.ro a fost
actualizatä din punct de vedere software çi populatä cu disciplinele
normate pentru toate formele de învä!åmånt, pàstrându-se o
continuitate a activitålii pe platforma blended learning.
Platforma e-alumni a fost dezvoltatä de ASE în cadrul proiectului
POS DRU/56 I 1 .2. I Sl 31 541 Modernizarea ed ucaliei academice pri n

introducerea unui sistem informatic pentru managementul
universitälilor româneçti (SIMUR) çi are ca obiectiv realizarea unei
platforme online care sä permitä men[inerea unei legäturi strânse a
Academiei de Studii Economice din Bucureçtl cu absolvenlii säi.

În conformitate cu Programul managerial al Rectorului ASE gi

Strategia de dezvoltare a ASE aça cum am arätat în prezentul
raport, universitatea a continuat sä investeascä în dezvoltarea çi
consolidarea infrastructuri, precum gi în dezvoltarea profesionalä gi

motivarea personalului didactic çi administrativ.
Cu privire la dezvoltarea profesionalä a personalului ASE, în
perioada martie 2013 - februarie 2014 s-au identificat domeniile çi
subiectele pentru care s-a impus organizarea de sesiuni de
formare. Formarea profesionalä a angajalilor instituliei s-a realizat
în baza procedu rii operalionale,, Cl M PO 21 8 1201 4 privind form area

çi perfeclionarea profesionalä continuã a personalului", atât pentru

dezvoltarea competenlelor profesionale (domeniul economic çi cel
tehnico-administrativ), cât çi pentru cele transversale.
Sesiunile de formare au fost finanlate din fonduri structurale gi

venituri proprii, iar altele au fost derulate cu formatori, cadre
didactice din ASE, care au desfäçurat aceastä activitate cu titlu
gratuit (sesiunile pentru dezvoltarea competenlelor TIC în rândul
angajafilor di n direcliile adm i nistrative).
În anul 2013 au avut loc 43 sesiuni de formare profesionalä, la care
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Recomandäri / observalii în
urma vizitei de evaluare

institufionalä din anul 2013
Situafia constatatä în 2018

au participat 597 angajafi ASE. De asemenea, în conformitate cu

deciziile de înmatriculare pentru anul universilar 2012-2013,|a
programul de masterat Comunicare în limba englezá pentru
predare çi cercetare economicã - EDURES, ASE a finanfat 20 de
locuri la anul 1 çi 24 de locuri la anul 2 pentru angajaliiASE care au

dorit sä dobândeascä competenfe de comunicare în limba englezä.
În anul 2014 au avut loc 40 sesiuni de formare profesionalä, la care
au participat 158 angajali ai universitäfii.
În anul 2015 au avut loc 23 sesiuni de formare profesionalä, la care
au participat 176 angajali ai universitälii.
În anul 2016 au avut loc 5 sesiuni de formare profesionalä, la care
au participat 34 angajali ai universitálii.
În anul 2017 au avut loc 7 sesiuni de formare profesionalä, la care
au participat 15 angajali ai universitälii.
Lista completä a sesiunilor de formare çi a participan{ilor se poate

consulta la Direclia de Resurse Umane a ASE.

/,1.4.3 Alte evaluäri externe realizate de lnstitutia de lnvälãmânt Superior

În urma evaluärii nalionale, ASE a fost inclusä în categoria lJniversitä,tilor de Cercetare
Avansatä si Educalie. Universitatea a fost confirmatà ca lider nalional în domeniul studiilor
de business, conform celor mai recente rezultate furnizate de U-Multirank - clasamentul
internalional al universitàlilor din UE (http://unvw.ase.ro/index_en.asp).
De asemenea, în anul 2013, ASE a fost evaluatå institutional extern si de cätre European
U n i v e rsity Associafion (EUA).

Programul MBA Româno-Francez INDE organizat de ASE la forma de învä!ãmânt cu

frecven!ã redusã (Blended Learning), acreditat de ARACIS în anul 2015, a fost de

asemenea, gi acreditat international de AMBA - Association of MBAS.
Academia de Studii Economice din Bucureçfi ocupà cea mai bunä pozilie între universitãlile
românegti prezente în Top Shanghai 2017 - Shanghai Ranking's Global Ranking of
Academic Subjects 2017, clasamentul universitar cu cea mai bunã reputalie din lume. ASE
ocupä locul 151-200 în domeniul de specialitate - Çtiinle Economice, în care sunt
incluse 300 de institulii de învã!àmânt superior din întreaga lume. Pe primele trei locuri în

acest domeniu se aflå universitälile americane University of Chicago, Harvard University gi

University of California, Berkeley. ASE ocupä un loc meritoriu înaintea unor universitäli de
prestigiu precum HEC Paris, University of lllinois at Chicago, University of Leicester etc.

Cfasamentul Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2017 ia în calcul
peste 4000 de universitäli din întreaga lume si 52 de subdomenii din cadrul urmätoarelor
domenii fundamentale: stiinlele naturii, inginerie, stiinlele vielii, gtiinle medicale gi gtiinle

sociale. Criteriile luate în considerare sunt: numãrul de publicalii în domeniul de specialitate,
impactul citãrilor în baza de date lnCites ale publicaliilor din domeniul de specialitate,
ponderea publicaliilor scrise în colaborare cu autori interna!ionali, numärul articolelor
publicate în jurnale de top din domeniul de specialitate, numärul cadrelor didactice
câçtigàtoare ale unui premiu de prestigiu în domeniul respectiv
(http://www.ase.roi2013 files/media/Avizigr ?018/ASE*Top_Shanghai 2017.pdf).
Academia de Studii Economice din Bucureçfi este universitatea cu cea mai bunã reputalie în
rândul angajatorilor din România, conform prestigiosului clasament QS World University
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Rankings 2018, care aratã cã ASE îçi pästreazä pozilia în top 301-350 din lume în
subdomeniul Economie çi Econometrie, fiind pe locul întâi între universitälile româneçti
prezente în aceastä categorie. ln acelaçi clasament, ASE este a doua universitate din

România la douã criterii: numärul de cadre didactice internationale gi impactul comunicärii
institulionale online. QS World University Rankings este un clasament anual, care ia în calcul
urmãtoarele criterii de clasificare: reputalia academicã, reputalia în rândul angajatorilor,
numärul de cadre didactice raportat la numárul de studenli, cadrele didactice cu doctorat,
citärile internalionale ale publicaliilor membrilor comunitälii universitare, numärul de lucräri
raportat la numärul de cadre didactice, numãrul de cadre didactice internalionale, numärul de

studenli internalionali, impactul instituliei în mediul online
(http://www.ase.ro/2013 file_S/me_dia/Avizier 2018/ASE Top QS-?O18.pdf).

lí.4.4 Strategii çi proceduri pentru asigurarea calitãlii

În ASE funclioneazã Biroul Managementul Calitälii gi CMl, ale cärei principale atribulii sunt
prezentate în Regulamentul de Organizare çi Funclionare (Anexele ASE-017 gi ASE-018).
La nivelul Senatului universitar funclioneazä 4 comisii (Anexa ASE-148 çi ASE-149) care
stabilesc liniile strategice, coordoneazá si analizeazä problemele curente legate de întreaga
activitate din universitate. Rectorul este direct responsabil pentru asigurarea calitälii
serviciilor educalionale gi de cercetare çtiinlificã din ASE. in baza deciziei rectorului,
competenlele de conducere operativã a acestui sistem pot fi delegate unui prorector
repreze ntant al conducerii pentru managementul calitãlii.
La nivelul ASE este constituitã Comisia pentru evaluarea çi asigurarea calitálii, al cärei rol

principal constã în promovarea, la nivelul întregii universitãti, a culturii calitälii. Comisia
pentru evaluarea gi asigurarea calitälii de la nivelul ASE are urmätoarele atribulii:
coordoneazã aplicarea procedurilor çi activitãlilor de evaluare çi asigurare a calitälii,
aprobate de rectorul ASE; elaboreazá anual Rapoftul de autoevaluare a asigurãrii calitãlii
academice din ASE Bucureçti; formuleazã propuneri de îmbunãtãlire a calitälii educaliei;
coopereazã cu organismele abilitate care asigurã evaluarea externã a calitälii serviciilor
educalionale çi de cercetare stiinlificå.
Comisii similare, formate din colectivele de conducere lärgite cu responsabilii privind

calitatea, existã la nivelul fiecärei facultäli (Anexa ASE-132). Acestea întocmesc anual un

raport de autoevaluare a fiecàrui program de studii, pe care îl prezintã Consiliului Facultãlii gi

îl fac public prin publicare pe site-ulfacultãlii.
În urma aprobärii de càtre Senatului universitar, Raportut de autoevaluare a asigurãriicatitãlii
academice din ASE Bucureçtieste adus la cunogtinla clienlilor gi celorlalte pä(i interesate
prin publicare pe site-ul ASE - http:/lcalitate.ase.roldocumente gi pus la dispozilia
organismelor abilitate pentru evaluarea externã a calitãlii serviciilor de educalie gi cercetare
gtiinlifica. Pe baza acestui raport se elaboreazà propuneri de îmbunãtãlire a calitälii
serviciilor educalionale gi de cercetare gtiinlificã.
La nivelul ASE funclioneazá Comisia pentru evaluarea çi asigurarea calitálii, care

coordoneazä aplicarea procedurilor gi activitälilor de evaluare gi asigurare a calitälii,
elaboreazä anual Raportul de autoevaluare a asigurãrii calitálii academice din ASE,

formuleazä propuneri de îmbunãtãlire a calitàlii educaliei gi promoveazä cultura calitãlii în
cadrul întregii activitãli didactice çi de cercetare çtiinlificä desfãgurate în ASE.
La nivelul fiecãrei facultäli din cadrul ASE au fost constituite comisii pentru evaluarea çi
asigurarea calitälii (Anexa ASE-132), care colaboreazä si conlucreazä în mod integrat cu

Comisia pentru evaluarea çi asigurarea calitälii de la nivelul ASE. Activitatea comisiilor este
asistatä logistic de cätre Biroul Managementul Calitãlii çi CMl.
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Conform celor constatate la vizitå, Comisia promoveazä în institulie o culturã a calitálii.
Activitatea tuturor angajalilor vizeazá procesul de îmbunãtàlire continuã.
În anul universitar 2016-2017, activitatea Comisiei pentru evaluarea çi asigurarea calitålii s-a
materializat în urmãtoarele activitãli:

- efectuarea de procese de benchmarking cu o serie de universitäli de prestigiu din larã gi

din stråinåtate (a se vedea detalii maijos;

- coordonarea elaborãrii procedurilor, metodologiilor çi regulamentelor proprii în vederea
completärii legislaliei interne în vigoare;

- elaborarea Raporluluide autoevaluare a calitáliiacademice din ASE, transmis la ARACIS
gi MEN în februarie 201 I -http:licalitate.ase.ro/documente;

- creçterea calitalii corpului profesoral prin perfeclionarea procesului de evaluare a
performanlelor profesionale gi prin coordonarea evaluärii a 224 cadre didactice din ASE
(Anexa ASE-133);

- identificarea proceselor gi procedurarea acestora în conformitate cu metodologia
asigurärii calitälii educaliei prevãzutã în Ordonanla de urgen!ã privind asigurarea calitälii
educaliei nr.75112.07.2005 cu completãrile gi modificãrile ulterioare, aprobatå prin Legea
87t2006;

- îmbunätålirea activitälii de monitorizare a procesului didactic la nivel de ASE;

- comunicarea consistentã, clarä gi coerentä cu publicul beneficiar;

- promovarea culturii calitãlii în cadrul activitälii didactice si de cercetare gtiinlificä

desfãgurate în ASE
O recunoastere a calitälii programelor de studii o reprezintä pozilia ocupatä de ASE în

clasamentele internalionale:
- locul 151-200, în domeniul Çtiinlelor economice în Shanghai Academic Ranking of

World Universities 2017, cea mai bunä pozilie ocupatã de universitãlile românegti
prezente în top

- locul 301-350 la nivel global, în domeniul Çtiinlelor economice în QS World University
Rankings 2017

- locul 76 în topul regional EECA - Emerging Europe & Central Asia 2018. La nivel
regional, ASE se pozilioneazã în top 2,6% universitãli din regiunea EECA. Totodatã
ASE s-a clasat ca universitatea cu cea mai bunã reputalie în rândul angajatorilor din

România, reflectându-se relalia cu mediul de afaceri si rata mare a angajabilitãlii
absolvenlilor înainte sau imediat dupå absolvire.

De asemenea, exemple în realizarea benchmarking-ului internalional le reprezintä gi

programele cu dublã diplomã încheiate la toate nivelele de studii, dintre care enumerãm:
- la nivel de licen!ã: Universitatea din Bedfordshire, Marea Britanie, Universitatea de

Çtiinle Aplicate din Bochum, Germania, Universitatea din Artois, Franla
- la nivel de masterat: Universitatea din Amsterdam, Olanda, Universitatea din

Strasbourg, Franla, Universitatea Roma 1 La Sapienza, ltalia, Bl Norwegian Business

SchoolOslo, Norvegia
- la nivel de doctorat: cotutelä de tezä cu Universitatea din Artois, Franla çi dublà

coordonare cu Universitatea din Reading, Marea Britanie, Universitatea Minho,
Portugalia, Universitatea Roma Tre, ltalia, Universitatea din Bordeaux, Franta.

Asigurarea calitàlii procesului de învá!ämânt este o premisã a succesului. În acest sens,

ASE s-a orientat cätre introducerea unui sistem de evaluare a procesului de învä!åmânt çi
càtre modificarea raportului de timp alocat pentru învå!åmânt gi înväfare. În ASE SMC
funclioneazä conform standardelor în vigoare. Sistemul de asigurare a calitãlii serviciilor
educalionale în ASE este centrat pe rezultatele învã!ärii, rezultate exprimate în termeni de
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cunoçtinTe, competenle profesionale, valor¡ gi atitudini, care se oblin prin parcurgerea unui
nivel de învä!ämânt, respectiv a unui program de studii.
Fiecärei politici îi corespund strategii de realizare cu acliuni gi termene concrete. Aceste
strategii se concretizeazá in Programul de dezvoltare a sisfemului de control intern
managerial al ASE 2017-2020 (Anexa ASE-134), cu obiective, activitãli, responsabilitãli,
termene de realizare si resurse, atât pentru componenta de educatie si cercetare cât gi

pentru cea a serviciilo r tehn ico-ad min istrative.
La vizitä s-a constatat faptul cä anual se face analiza stadiului implementãrii programului de
dezvoltare a sistemului de control intern managerial de la nivelul fiecårei componente din

structu ra org an izatoricã AS E

La vizità s-a constatat faptul cå existä politici în domeniul calitälii si programe de mãsuri la

nivelul fiecärei facultäli gi entitàli organizatorice, care stimuleazä participarea fiecãrui
membru al corpului didactic gi de cercetare, precum çi a studenlilor în procesul de

îmbunãtälire continuä.

lí.4.5 Proceduri privind initierea, monitorizarea çi revizuirea periodicã a
p ro g ra m e I o r gi a ctiv itáli I o r d i d acti c e desf àg u rate

În ASE, monitorizarea çi evaluarea periodicã a programelor de studii sunt reglementate prin

,,Codul de asigurare a calitãlii", aplicat în mod riguros si consecvent (HS din 29.10.2014 çi
verificat la vizitä).
Pentru inilierea, monitorizarea gi evaluarea periodicã a programelor de studii, a planurilor de
învã!åmânt çi a fiçelor disciplinelor, regulamentul çi codul mai sus amintite sunt asociate cu
procedura operalionalä a SMC -PO-03 lnilierea, monitorizarea çi revizuirea periodicá a

programelor çi activitálilor desfãçurate. Procedura stabileçte principiile, metodele gi criteriile
în baza cärora se iniliazä elaborarea, aprobarea, monitorizarea gi revizuirea periodicã a
programelor de studii gi a planurilor de învã!ãmânt în ASE, indiferent de forma de învã!ãmânt
(cu frecven!à, frecven!ã redusã sau la distan!ã, finanlat de la buget sau cu taxä) gi indiferent
de nivelul serviciuluieducalional (licen!ä, masterat, doctorat, post-doctorat 9i postuniversitar),
în vederea asigurãrii calitälii educaliei, a satisfacerii agteptärilor beneficiarilor si a

standardelor de calitate din învä!ãmântul superior.
La finalul fiecärui an de studii universitare de licentä, Comisia de evaluare çi asigurare a
calitälii la nivel de facultate analizeazä nivelul de satisfaclie al studenlilor în raport cu

dezvoltarea profesionalä çi personalä asiguratä de facultate, informaliile oblinute
reprezentând date de intrare în procesul de îmbunãtãlire a calitälii programelor de studii ale
ciclurilor viitoare de studenli.
Periodic, la încheierea fiecärui ciclu de studii, are loc o revizuire a structurii programelor de

licen!ä, planurilor de învä!åmânt gi figelor disciplinelor, inclusiv prin consultarea unor
specialigti din domeniul educaliei (din alte facultàli sau institulii), dar gi din rândul
angajatorilor, al reprezentanlilor pielei muncii sau al unor organizalii profesionale

reprezentative, cu atragerea si participarea activã a celor mai buni studen{i gi absolvenli.
Revizuirea structurii programelor de licen!à/masteraVdoctorat, a planurilor de învã!ãmânt gi

fiselor disciplinelor are ca date de intrare çi rezultatele proceselor de benchmarking în raport
cu alte universitälidin larä çidin sträinãtate efectuate de DRl.
Anual, Comisia pentru evaluarea gi asigurarea calitãlii la nivel de ASE întocmegte un Rapoft
de autoevaluare a asiguráriicalÌtáliiacademice. Acest raport este adus la cunogtinla clienlilor

çi celorlalte pã(i interesate, prin afisare sau prin publicare si este pus la dispozilia
organismelor abilitate pentru evaluarea externã a calitàlii serviciilor educalionale gi de

Pentru lnstitulia de Învä!ämânt Superior: Academia de Sfud/ Economice din Bucureçti

Pag. 146 din 171



RAPORT DE EVALUARE INSTITUTIONALA ARACIS

cercetare çtiinlificä - http:i/calitate.ase.ro/documente. Pe baza acestui raport, se elaboreazã
propuneri de îmbunätãlire a calitãlii serviciilor educalionale çi de cercetare gtiinlificä.
În ASE, standardul rezultatelor învä!ärii este confirmat prin finalizarea cu succes a studiilor,
reglementatã intern prin Regulamentul privind organizarea gi desfãçurarca examenelor de
finalizare a studiilor de licenlã çi masterat (Anexa ASE-095), realizalá prin examen de

licen!ã, care constà în prezentarea lucrãrii de licen!ä si evaluarea cunogtinlelor teoretice gi

aplicative specifice tematicii abordate. Diplomele emise de ASE sunt elaborate în funclie de

calificarea universitarä oblinutä prin parcurgerea programului de studii respectiv, la care se

anexeazä gi suplimentele la diplomã, care conlin elemente privind competenlele asigurate de
programul de studii respectiv. Înafta calificare a absolvenlilor ASE, indiferent de programul

de studii urmat, este atestatã de recunoagterea pe piala muncii a valorii rezultatelor învätärii
(fapt confirmat 9i de angajatorii ASE la întâlnirea cu echipa de evaluare).
Fiecare program de studii este conceput având în vedere rezultatele învä!ärii, privite ca un

set de cunogtinle, deprinderi si/sau competenle pe care o persoanä le-a dobândit sau este

capabil sä le demonstreze dupã finalizarea procesului de învälare, cerintele calificärii

universitare s,i dinamica pielei fo(ei de muncã gi are definite competenlele generale çi de

specialitate (Anexele ASE-006, ASE-007 gi ASE-008). Programele de studii sunt revizuite
periodic pentru a corespunde dinamicii pielei calificärilor universitare gi profesionale (fapt

confirmat gi de angajatoriiASE la întâlnirea cu echipa de evaluare).
Structura programelor de studii de licen!ä, masterat çi doctorat este revizuitä periodic în baza
realizãrii unui benchmarking cu alte universitåli din spaliul european gi linând cont de:

Clasificarea ocupa,tiilor din România - nivel grupá de bazã, conform Clasificãrii intemalionale
standard a ocupaliilor- /SCO 08 (Anexele D-12 çi D-13), Acordul tripaftit privind Cadrul
Nalional al calificãrilor (Anexa D-10), Recomandarea Parlamentului european çi a Consiliului
privind stabilirea Cadrului european al calificárilor pentru învãlarea de-a lungul viepï (Anexa

D-14) çi Cadrul european al calificárilor(Anexa D-15).

Monitorizarea s,i revizuirea periodicã a programelor de studii se realizeazä de cätre Comisiile
pentru evaluarea gi asigurarea calitãlii la nivel de facultate gi de Comisia de evaluare çi
asigurare a calitälii de la nivelul universitãlii 9i are la bazá feedback-ul studenlilor în

concordan!ä cu Regulamentul privind asigurarca calitãlii seruiciilor educalionale çi de

cercetare çtiin,tificãîn cadrulASEgi PO 146 lnitierea, monitorizarea çi revizuirea periodicä a
planurilor de învãlámânt, grilelor de competen,tã çi fiçelor de disciplinã (Anexele ASE-097 gi

ASE-13s).

//l.4.3 Proceduri de evaluare periodicä a calitãlii corpului profesoral

Anual, fiecare cadru didactic se autoevalueazã gi raporteazã directorului de departament

realizårile în domeniul gtiinlific (fapt verificat gi confirmat çi la vizitã).
Criteriul 3 de evaluare periodicã a calitãlii personalului didactic - Activitatea de cercetare -
presupune çi elaborarea de cätre fiecare membru al comunitãlii academice din ASE care se

supune procesului de evaluare, a unei ,,Fige de verificare a îndeplinirii standardelor minimale"
pentru funclia didacticä pe care o ocupã (Anexa ASE-140), acesta fiind piesä obligatorie la

dosarul de evaluare a cadrului didactic respectiv.
Fiecare cadru didactic este evaluat de directorul de departament gi de membrii consiliului
departamentului conform Figei de evaluare - Raportului de sintezä a calitälii activitälii
personalului didactic ce cuprinde informaliile si aprecierile provenite din toate sursele:
evaluarea din partea studenlilor, activitatea didacticå/profesionalä, de cercetare,
recunoagterea impactului activitãlii gi evaluarea din partea colegilor (peer review).
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în faza a doua, dosarul este evaluat de Comisia de evaluare a facultãfii, condusä, de regulã,
de decan gi compuså din prodecani, fiind întocmit Rapoftul de sintezã/ Fiçã de verificare a

îndeplinirii standardelor minimale Fiça de evalua¡e a serviciilor aduse comunitãlii academice
(Anexele ASF-139 gi ASE:!4Q. Rezultatele procesului de evaluare a cadrelor didactice se
prezintå gi se analizeazá în Consiliul de Administratie ASE_{A¡CXA_AS_E:133). Rezultatul
evaluärii se concretizeazá în eliberarea unui Ceftificat de evaluare care cuprinde: perioada

evaluärii, criteriile de evaluare, calificativul oblinut (Anexa ASE-141). Promovarea,
salarizarea gi acordarea de premii, distinclii, gradalii de merit personalului didactic depind de
rezultatul evaluãrii.
Evaluarea din partea colegilor (peer review) este organizatå cel pulin o datã la 5 ani gi se
efectueazã conform Metodologiei pentru evaluarca periodicã a calitálii personalului didactic

çi de cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuregfi gi procedurii

operalionale SMC PO-15 Evaluarea periodicá a calitãlii personalului didactic (Anexele ASE-
041, ASE-042 çi ASE-043).
Evaluarea colegialã este o componentã esenlialã a evaluärii periodice a cadrelor didactice,
fiind periodicä çi obligatorie. Aprecierea din partea colegilor (peer review) se poate face prin

gedinle de departament sau prin chestionare (Anexa ASE-136). Prin informaliile culese în

cadrul aprecierii colegiale se urmàresc, cu precädere, aspectele deontologiei profesionale gi

calitãlile personale în raport cu membrii colectivului.
Serviciile aduce comunitàlii academice se concretizeazá într-o Fþã de evaluare (Anexa

ASE-137) care cuprinde informaliisiaprecieridin urmãtoarele surse: autoevaluarea activitålii
didactice gi de cercetare, evaluarea din partea colegilor (peer review) gi evaluarea din partea
directorului de departament, pentru care se acordä calificativele foafte bine, blne gi

nesatisfácátor.
Evaluarea cadrelor didactice de cätre studenti se realizeazä prin intermediul unui chestionar
(Anexa ASE-138) care este distribuit studenlilor în ultimele douã säptämâni pânä la

finalizarea cursului/seminarului, de cätre o persoanã neuträ (personal didactic çi de
cercetare, ofilerul de relalii cu publicul, secretariat sau prodecanul responsabil cu educalia çi
formarea continuä). Concluziile evaluãrii din partea studenlilor sunt parte integrantä a
Raportului de sintezá (Anexa ASE-139). Rezultatele desprinse din analiza chestionarelor
sunt prezentate membrilor departamentului çi analizate în Consiliile facultälilor.
Existã obligativitatea evaluärii periodice a cadrelor didactice de cätre studenli, cu scopul de a
asigura feed-back-ul din partea studenlilor privind calitatea activitãlii didactice aferentå
fiecãrui semestru universitar. Evaluarea se realizeazã prin intermediul unui chestionar agreat
cu asocialiile studenlegti ale ASE gi aprobat de Senatul ASE (Anexa ASE-138) gi este
evaluatä activitatea atât a cadrelor didactice titulare, cât gi activitatea cadrelor didactice
asociate. Pentru cadrele didactice titulare se evalueazá alàt activitãtile din norma de bazá,
cât gi cele desfãgurate prin sistemul ,,plata cu ora".

În urma prelucrärii chestionarelor (minimum 25), conducerea facultãlii la care la care
candidatul desfãgoarä cea mai mare parte a activitälii didactice elaboreazã un document în

care se prezintã aprecierea activitãlii didactice de cãtre studenli. Concluziile evaluãrii din
partea studenlilor sunt parte integrantä a Raportului de sintezá (Anexa ASE-139).
Rezultatele desprinse din analiza chestionarelor sunt prezentate membrilor departamentului
gi analizate în Consiliile facultãlilor.
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1L4.4 Baza de date actualizatá sistematic, referitoare la asigurarea
internã a calitätii

Majoritatea proceselor care se desfãçoarã în ASE sunt informatizale: admiterea studenlilor,
repartizarea locurilor în cãmin, contabilitatea instituliei, salarizarea personalului, gestionarea

activitãlii de cercetare gtiinlificã, eviden!a studen!ilor, situaliile gcolare, completarea

suplimentului la diplomä, 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 activitälii pe platforma

blended learning.
Platforma e-alumni a fost dezvoltatã în cadrul proiectului POSDRU/5611.2.13,131541

Modemizarea educa[iei academice prin introducerea unui srsfem informatic pentru
managementul universitálitor româneçti (SIMUR) gi are ca obiectiv realizarea unei platforme

online care sã permitä menlinerea unei legãturi strânse a Academieide Studii Economice din
Bucureçti cu absolvenlii sài.

La nivelul ASE funclioneazä Comisia pentru evaluarea çi asigurarea calitãlii care este

asistatå logistic de cätre Biroul Managementul Calitãlii si Control lntern Managerial.
La nivelul Biroului Managementul Calitålii gi CMI este constituitä o bazã de date privind toate

informaliile relevante pentru cadrul de asigurare a calitälii activitãlii didactice gi de cercetare
din cadrul ASE, respectiv informalii referitoare la capacitatea institulionalä, eficacitatea

educalionalã gi sistemul de management al calitãlii. Biroul urmãreçte tendinlele gi actele

normative în domeniul asigurãrii calitälii în vederea alinierii cadrului de asigurare a calitälii, a
procesuluide educalie gi cercetare din ASE la cerinlele de pe plan european.
La nivelul ASE, sunt realizate comparafii cu universitàfi similare din spaliul european al
înväfämântului superior în vederea stabilirii unui set de nivele profesionale de reper,

asigurând astfel îmbunãtãlirea calitalii programelor de studiu.

O recunoaçtere a calitälii programelor de studii o reprezintä pozilia ocupatä de ASE în

clasamentele internalionale:
- locul 151-200, în domeniul Çtiinlelor economice în Shanghai Academic Ranking of

World Universities 2017, cea mai bunã pozilie ocupatã de universitãlile românegti
prezente în top

- locul 301-350 la nivel global, în domeniul Çtiinlelor economice în QS World University
Rankings 2017

- locul 76 în topul regional EECA - Emerging Europe & Central Asia 2018. La nivel

regional, ASE se pozi{ioneazä în top 2,6% universitãli din regiunea EECA. Totodatã
ASE s-a clasat ca universitatea cu cea mai bunã reputalie în rândul angajatorilor din

România, reffectându-se relalia cu mediul de afaceri çi rata mare a angajabilitälii
absolvenlilor înainte sau imediat dupä absolvire.

De asemenea, exemple în realizarea benchmarking-ului internalional le reprezintã çi
programele cu dublã diplomã încheiate la toate nivelele de studii, dintre care enumeräm:

- la nivel de licen!ã: Universitatea din Bedfordshire, Marea Britanie, Universitatea de

Stiinle Aplicate din Bochum, Germania, Universitatea din Artois, Franla;
- la nivel de masterat: Universitatea din Amsterdam, Olanda, Universitatea din

Strasbourg, Franla, Universitatea Roma 1 La Sapienza, ltalia, Bl Nonruegian Business

SchoolOslo, Norvegia;
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- la nivel de doctorat: cotutelå de tezä cu Universitatea din Artois, Franla çi dublã
coordonare cu Universitatea din Reading, Marea Britanie, Universitatea Minho,
Portugalia, Universitatea Roma Tre, ltalia, Universitatea din Bordeaux, Franla.

l1.4.5 Transparenla informaliilor de interes public

ASE gi toate facultälile ei oferã informalii çi date, cantitative si calitative, actuale si corecte,
privind calificãrile, programele de studiu, diplomele, personalul didactic çi de cercetare,
facilitälile oferite studentilor, oferta educalionalä, planurile de învä!ämânt, fisele disciplinelor,
baza de cercetare, centrele de cercetare, revistele editate, program secretariat, paginã
personalã student, date statistice, baza legislativã internã gi nalionalã, graficul gi calendarul
activitälilor, informalii financiare si orice alte informalii de interes pentru public, în general, gi

pentru studenti, în special. Aceste informalii se gäsesc pe site-ul ASE - www.ase.ro, precum

çi pe site-ul fiecärei facultäli si departament. În fiecare an se elaboreazä çi se publicä
metodologii de admitere în care sunt prezentate programele de studii, componenla dosarului
de înscriere, condiliile de înscriere, statistica rezultatelor admiterii din anii precedenli, taxele,
facilitälile oferite candidalilor, programul admiterii.
Serviciul de Marketing si Comunicare - http://comunicare.ase.rol - oferá informalii (direct în
cadrul gedinlelor de consiliere individualä, în grup, la sediul biroului, precum gi la distan!ä,
prin e-mail, telefon sau participând la întâlnirile cu elevii în licee, târguri educalionale) despre
facultãlile ASE, procesul de învä!ámânt organizat pe sistemul de credite transferabile,
învã!ämântul cu frecventà, cu frecven!ä reduså gi la distan!ã, planurile de învá!ãmånt, fiçele
disciplinelor, campusul universitar, procedurile de înscriere pentru concursul de admitere etc.
Brosura de prezentare în limba englezã a ASE este difuzatã tuturor universitãtilor partenere
din sträinãtate, precum çi unor ambasade ale !ãrii noastre.
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III. MANAGEMENTUL STRATEGIC SI CAPACITATEA DE ADAPTARE

lll.l. Managementul strategic promovat de llS

ASE are un plan strategic cu un orizont de cel putin patru ani çi planuri operalionale anuale.

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

dezvoltare a ASE pentru 2014-2020 çi Sfrafegra de intema,tionalizare ASE 2016-2027), cu

precizarea mijloacelor de atingere a acestora - pe termen scurt çi mediu (Anexele ASË-015,

ASE-116 çi ASE-127).
Strategia de dezvoltare a ASE pentru 2014-2020 conline urmãtoarele domenii de interes: 1)

Educalie (formare inilialã gi continuä), 2) Cercetare gtiinlificä, 3) Relalii internalionale, 4)
Relalii cu mediul economico-social, 5) lnfrastructura pentru educatie, cercetare çi socialä, 6)

Management academic si administrativ - Anexa ASE-116.
ASE dispune de un Program operc,tionalanual(Anexa ASE-117þ, structurat pe 9 domeniide
interes si ancorat în evolutia çi contextul învätãmântului economic superior nalional gi

european lhtto:/lwww.ase.ro/201 3 files/d nre ase/leo islatie/strate oial 4-

20/Strateo ia%204S Ë%2020 1 4-2020_. pdf)

lll.2. Fundamentarea çi realizarea programelor operalionale çi a planului
strategic

În vederea integrårii în spaliul comun european gi internalional alînvä!ämântului gi cercetãrii,

ASE, prin strategiile asumate, gi-a stabilit obiective strategice, tactice gioperalionale, precum

si måsuri, programe si resurse financiare necesare îndeplinirii acestor obiective.

ASE a realizat pentru prima datä o analizá benchmarking la nivel european fa!ã de
universitälile similare (în luna iunie 2013), iar rezultatele oblinute i-a permis sä-çi
defineascã mai clar avantajele competitive gi a fundamentat strategia pentru
perioada 2014-2020. Astfel, conlinutul planului strategic si a celor operalionale este

formulat în mod realist gi obiectiv, pornind de la realitålile prezente în ASE. Cum realitälile

sunt în permanentã schimbare, Universitatea asigurä actualizarea continuä a acestor planuri

si inter-corelarea lor, inclusiv o analizá trimestrialä a stadiului îndeplinirii lorîn structurile de

conducere ale ASE (de ex., în Consiliulde Administralie, Consiliile facultäfilor).

Planurile strategice ale ASE sunt elaborate pe termen lung, fiind analizate în cadrul

rapoartelor de activitate anuale (Raportul anual alRectoruluiAcademieide Studii Economice

din Bucureçti privind starea universitá{ii), fäcute publice pe site www.ase.ro I
http://ca.a_s_e.ro/rapoarte-rector. ASE dispune de mecanisme de control gi îmbunãtãlire
continuä a performanlelor si realizeazä periodic audituri interne. Serviciile administrative sunt

conectate la releaua internet çi utilizeazä soft-uri specializate.
Strategia pe termen lung (Anexa ASE-33 la RA - Strategia de dezvoltare a ASE 2014-2020)

gi programele pe termen mediu gi scurt sunt adoptate de Senat gi Consiliile facultàlilor, odatã

cu specificarea practicilor de oblinere gi de alocare ale resurselor de realizare Si a
modalitàlilor de valorificare.
De asemenea, fiecare facultate a ASE are un Plan strategic al facultálii, inclus în Strategia

de dezvoltare a ASE.
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lll.3. Räspundere çi responsabilitate publicä

În ASE, auditul academic vizeazá douä componente: calitatea procesului didactic gi de
cercetare çtiinlificã çi activitatea administrativä. Rezultatele auditului administrativ se
concretizeazã într-un ,,Raport de Audit lntern", elaborat de cãtre Biroul de Audit lntern -
Anexa ASE-123, care este dezbàtut în Senatul ASE si fãcut public gi într-o raportare
semestrialä cätre Rectorul ASE.
Activitatea Birouluì Audit lntern al ASE se desfãsoarä în conformitate cu dispoziliile Legii nr.
67212002 privind auditul intern, cu modificärile gi completärile ulterioare, ale HG
1086/11.12.2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitãlii de audit
intem, ale Normelor metodologice privind exercitarea activitãlii de audit intem în cadrul
structurilor din cadrul MECS, ale OUG nr. 37/29.01.2004 pentru modificarea çi completarea
reglementárilor privind auditul intern. Conducerea Biroului Audit lntern este asiguratã de un

çef birou, care se subordoneazä RectoruluiASE.
Biroul Audit lntern elaboreazå proiectul planului anual de audit intern - Anexa ASE-131,
pentru a evalua dacä sistemele de management financiar si de control sunt transparente si
sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficien!ä si eficacitate.
Rezultatele auditului administrativ se concrelizeazá într-un ,,Raport privind activitatea de
audit intern" (de ex., ,,Rapoñ privind activitatea de audit intern pe anul2016" - Anexa ASE-
123). Bilanlul contabil, contul de execulie bugetarã si rezultatele auditului intern suntfäcute
publice în urma aprobãrii de cãtre Senatul universitälii.
La vizitä s-au solicitat dovezi si s-a constatat cä rezultatele auditului financiar împreunä cu
analiza anualä a execuliei bugetului de venituri si cheltuieli au fost dezbätute de Senatul
universitãlii si fäcute publice.
Biroul Managementul Calitálii çi Contrcl lntern Managerial al ASE are atribulii legate de
desfäçurarea activitälilor curente determinate de managementul gi asigurarea calitã!ii
serviciilor educalionale gi de cercetare gtiinlificã din cadrul ASE cu privire la activitatea de
educalie gi cercetare stiinlificä, activitatea tehnico-administrativå, activitatea cultural-
educativä çi sportivã. Tot în cadrul aceluiagi birou este asigurat suportul logistic pentru
Comisia de monitorizare çi Echipa de gestionare a riscurilor.
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tv. coNcLuzil çt RECoMANDAR!

tv.1 coNcLUzI

Din analiza datelor cuprinse în rapoftul de autoevaluare institulionalä întocmit la nivelulASE,
din rapoartele de autoevaluare întocmite la nivelul celor 9 programe de studii universitare de
licen!ä incluse în vizita de evaluare institulionalã a ASE, a altor documente puse la dispozilie
de cãtre reprezentanlii Universitälii (Rector, Prorectori, , Decani ai facultälilor, membri ai

Senatului, corpul profesoral, coordonatori ai serviciilor/departamentelor didactice gi

administrative ale Universitãlii, membri ai Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitãfii,
membri ai Comisiei de Eticå gi Deontologie Profesionalã, etc.)în cursul vizitei de evaluare, a
informaliilor publice disponibile pe site-ul Universitälii, precum gi a celor oblinute pe parcursul

discu{iilor purtate cu partenerii instituliei (studenli, absolvenli, angajatori) în cadrul întâlnirilor
organizate cu prilejul vizitei de evaluare, membrii echipei de evaluare institulionalä au

constatat cã existã concordan!ã între declaraliile gi documentele din rapoartele de

autoevaluare si respectiv, situalia existentã la fala locului. Acolo unde a fost cazul au fost
solicitate documente gi explicalii suplimentare, explicalii care au clarificat aspectele
semnalate.
Din Figa vizitei la nivel institulional çi din Figele de vizità ale programelor de studii
evaluate la vizitã, coroborate cu Rapoartele sintetíce aferente întocmite de experlii
evaluatori, a rezultat în unanimitate cã sunt îndeplinite cerinlele obligatorii minime
precum çi standardele çi indicatorii de performan!ã, atât la valorile minime, cât çi în
foarte mare mäsurä, la nivel Refl/Ref2, dupä caz.
Expe(ii evaluatori au apreciat cu urmãtoarele calificative cele I programe de studii astfel
evaluate çi au propus urmãtoarele capacitälii de gcolarizare:
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Programul
evaluat

Facultatea
Domeniul
de licenfä

Expert
program

Calificativul
propus

Cifra de
scolarizare

propusä

l. Administrarea
afacerilor (în
limba englezä)

Facultatea de
Administrarea
Afacerilor, cu
predare în limbi
sträine

Administrarea
afacerilor

Prof.univ.dr.
llie ROTARIU

îrucRroenr 350

2. Administrarea
afacerilor în
come(, turism,
servicii,
merceologie gi

managementul
calitä!i

Facultatea de
Business si

Turism

Administrarea
afacerilor

Prof.univ.dr.
Gabriela
PRELIPCEAN

îrucnroeRr 500

3. Administralie
publicä

Facultatea de
Administra[ie gi

Management
Public

Çtiin[e
administrative

Prof.univ.dr.
Cälin HINJEA

1¡¡cnroeRe 350

4. Ciberneticä
economicä

Facultatea de
Ciberneticä,

Ciberneticä,
statisticä si

Prof.univ.dr.
Mariana MAN

îrucReorRr 350
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Programul
evaluat

Facultatea
Domeniul
de licen!ä

Expert
program

Calificativul
propus

Cifra de
scolarizare

propusä

Statisticå çi
lnformaticä
Economicä

informaticä
economicä

5. Contabilitate çi
informaticä de
gestiune

Facultatea de
Contabilitate çi
lnformaticä de
Gestiune

Contabilitate
Prof.univ.dr
Tatiana
DANESCU

lrucnroeRr 550

6. Economie
agroalimentarä çi
a mediului

Facultatea de
Economie
Agroalimentarå
si a Mediului

Economie
Prof.univ.dr.
Maria-Madela
ABRUDAN

îrucRrorne 375

7. Economie si

comunicare
economicä în
afaceri

Facultatea de
Economie
Teoreticà gi

Aplicatä

Economie
Prof.univ.dr
luliana
ctocHtNA

îrucnrorRr 300

8. Finanle çi
bänci

Facultatea de
Finanle,
Asiguräri, Bänci

çi Burse de
Valori

Finan!e
Prof.univ.dr.
Marius Sorin
DINCÄ

îrucRroeRe 500

9. Economie çi
afaceri
internalionale

Facultatea de
Rela!ii
Economice
lnterna!ionale

Economie si

afaceri
internalionale

Prof.univ.dr
Mihaela
LUTAç

îrucRroeRr 460

Ca urmare a celor menlionate în tabelul anterior, s-au propus majorãri ale cifrelor de
gcolarizare pentru 2 din cele 9 programe evaluate, justificate de experlii evaluator¡ prin

Fiçele viziteiçi Rapoartele sintetice aferente, astfel:
- la programul Administrarea afacerilor (în limba englezã), cifra de gcolarizare propusã

este de 350 fa!ä de 200 cât este prevãzutä în Hotärârea Guvemului nr. 140/2017
pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor çi al specializãrilor/programelor de
studii universitare çi a sfrucfurii instituliilor de înválámânt superior, pentru anul
universitar 2017-2018, modificatã gi completatä prin Hotãrârea Guvemului nr.

615/2017 (Anexa D-02);
- la programul Cibemeticã economicã, cifra de çcolarizare propusä este de 350 fa!å de

220 cât este preväzutä în Hotãrârea Guvemului nr. 140/2017 pentru aprobarea
Nomenclatorului domeniilor çi al specializãrilor/prcgramelor de studii universitare çi a
structurii institu{iilor de învã,támânt superior, pentru anul universitar 2017-2018,
modificatä si completatà prin Hotärârea Guvernului nr. 615/2017 (Anexa D-02).

Expe(ii evaluatori implicali în procesul de evaluare, pe parcursul vizitei, au suslinut în
rapoartele lor individuale, cu argumente enumerate în Fiça vizitei, cã Universitatea asigurã în
foarte mare mãsurã derularea tuturor activitålilor de educatie si cercetare stiinlificã, cu bune
practici rezultate din propria experien!à, sistematizate pe baza comparaliilor (benchmarks) cu

alte instituliisimilare din larä si/sau stràinãtate.
S-a apreciat buna colaborare a echipei de evaluare cu reprezentanlii Universitälii, la nivel
institulional si la nivelul programelor de studii evaluate, atât în etapa de pregãtire a vizitei, cât
gi pe parcursul desfãsurãrii acesteia. Întregul personal din Universitate a dovedit seriozitate,
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profesionalism gi eficien!ã pe parcursul desfägurärii activitälilor cuprinse în programul vizitei,
furnizând în mod operativ, la solicitarea expe(ilor evaluatori, informatii corecte gi complete.
Universitatea dispune de cadre didactice çi specialigti care acoperä, practic, toate activitãlile
didactice si aplicative pentru toate programele de studii derulate. Comunitatea universitarã a

Universitålii este constituitä din cadre didactice cu funclie de bazä, asociate sau invitate,
profesori consultanli, studenli ai celor 3 cicluri de studii universitare (licen!å, master si

doctorat). Ea este sprijinitä în activitatea sa de personalul auxiliar, administrativ gi de

între!inere.
Activitatea de cercetare çtiinlificä din Universitate dispune de resursele materiale necesare
performanlei; realizându-se atât institulional, prin cele 23 de centre de cercetare ale ASE, cât
gi prin contribulia individualä a cadrelor didactice. Conducerea Universitãlii utilizeazä sisteme
informatice moderne pentru conducere, funclionare gi comunicare.
La vizitä, la nivelul structurilor administrative, s-au putut identifica mecanisme interne de

control çi de dezvoltare continuä a pedormanlelor funclionale, existând o preocupare

constantä a conducerii Universitãtii pentru perfeclionarea personalului auxiliar gi

administrativ.
Toate spaliile necesare desfägurãrii corespunzåtoare a procesului de învà!ämânt sunt în

proprietatea Universitãlii. Spaliile din cadrul Universitãlii în care se desfägoarã activitäli de
predare/seminarizare/lucrãri practice sunt dotate corespunzätor specializárilor, ciclurilor de

studii (licen!ä, master gi doctorat) si tipurilor de activitate. Aparatura/echipamentele din sãlile
de predare este adecvatà gi performantã, facilitând gi eficientizând activitatea cadrelor
didactice çi a studenlilor. Dotarea laboratoarelor asigurã realizarea lucrãrilor de laborator çi a
altor activitäli practice în conformitate cu prevederile fiçelor de disciplinã pentru toate
disciplinele, la toli anii de studii.
Cadrele didactice elaboreazä cursuri (tipãrite gi/sau în format electronic), îndrumãtoare
pentru lucråri practice, precum çi alte lucräri în sprijinul creçterii resurselor de învãlare pentru

studenli. Cadrele didactice elaboreazã çi publicä în revistele editate în Universitate, materiale
gi studii privind domeniul de studii, precum si rezultatele cercetårilor efectuate.
Conform celor declarate la întâlnirea avutä pe durata vizitei între echipa de evaluare gi

Conducerea ASE, Universitatea este determinatä sä continue asigurarea resurselor
financiare necesare pentru investilii în scopul cregterii gi consolidärii calitälii educalionale si

de cercetare.

În sintezä, Rapoartele sintetice elaborate de experlii evaluatori pentru programele de studii

evaluate în cad ru I vizitei institulion ale concluzio neazá u rmãtoarele :

1. În general, comisia de evaluare NU a constatat omisiuni, inadvertenle sau
deficienle majore în raportul de autoevaluare fa!ä de situalia din institulia de
învä!ãmânt superior, cu urmätoarele exceplii:
. la programul Ciberneticã Economicá s-a constatat existenla unor omisiuni çi

inadvertenle, motiv pentru care s-a procedat la elaborarea unor anexe
suplimentare reunite într-un Dosar Suplimentar. Acestea sunt:

o DS1 - Hotårårea Senatului nr. 62128.06.2017 privind normarea posturilor

didactice în anul univ. 2017-2018
o DS2 - Lista cadrelor didactice asociate
o DS3 - Plan Cercetare - lista temelor de cercetare la programul de licen!ä

Ciberneticã Economicã
o DS4 - Promovabilitatea studenlilor în perioada 2014-2017
o DS 5 - Situalia absolvenlilor 2014-2017 care au promovat examenul de licen!à
o DS 6 - Valorificarea rezultatelor cercetärii în perioada 2014-2018
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o DS 7 - Simulare privind modificarea numärului de posturi didactice în situalia
aprobãrii cregterii cifrei de çcolarizare

o DS I - Situalia capacitãlii spaliilor de învä!ämânt pentru programul

Ciberneticä Economicä
. la programul Contabilitate çi informaticã de gestiune s-au constatat urmätoarele:

o în timpul vizitei, au fost solicitate gi prezentate documentele suplimentare,
men{ionate în Frsa vizitei gi atagate la dosarul depus de universitate la

ARACIS împreunä cu Opisul acestora. Acestea vin în completarea
documentelor depuse pentru anul universitar 2017-2018 (documente

întocmite în luna noiembrie 2017 dalä de la care pânä în momentul efectuärii
vizitei au survenit anumite modificäri în procesul de învä!ãmânt), dovedind
modul de îndeplinire a cerinlelor gi standardelor în anul universitar 2017-2018,
vizita fiind efectuatä în luna martie 2018.

2. Comisia de evaluare a efectuat vizite de evaluare çi constatare la urmätoarele
obiective: spaliile Academiei de Studii Economice din Bucuregti, Aula ASE, ale
Facultälilor, decanate, amfiteatre (inclusiv amfiteatrul OMV Petrom), sälile de curs gi

seminar, laboratoare (inclusiv laboratoarele de informaticä, Laboratorul Google,
Laboratorul Vodafone), Sala de sport, biblioteci, sã/i de lecturã, secretariate, Centrul
de cercetare CIBEREC, cantina studenleascä, DRU, Direclia economicà, Biroul
diplome, CCOC, Cãminul Occidentului, Cãminul Moxa, Cantina restaurant Cihoschi,
Cafeteria, Editura ASE, etc.. Au fost verificate, prin sondaj, dosare ale studenlilor din

ani diferili, inclusiv ale studenlilor sträini, cataloage çi registre matricole de la
programele evaluate, dosarele de personal ale cadrelor didactice titulare gi asociate,
dosarele de personal ale asistenlilor universitari, dosarele de concurs pe posturi din

ultimiianietc..
3. Comisia de evaluare a puñat disculii cu studenfiiînmatriculafi la programele de

studii evaluate, precum çi la celelalte programe ale ASE: s-au purtat disculii cu

studenlii, angajatorii, absolvenlii, conform programului vizitei, precum çi disculii cu

cadre didactice, Prorectorii ASE, Directorul CSUD, comisii de specialitate (CEDP,

CEAQ, Consiliul Cercetãrii), Directorul economic alASE, etc..
În cadrul acestor discufii, au fost puse în eviden!ä legäturile strânse cu mediul de
afaceri, accesul la resurse de învälare diversificate.
S-au constatat diferite aprecieri în ceea ce priveçte gradul de utilitate al curriculei, de
mullumire gi satisfaclie cu privire la programele de studii de studii, dintre care
exemplificäm:
o existenla acordurilor de colaborare cu organizalii gi asocialii profesionale;
¡ motivalia alegerii programelor de studii oferite de universitate;
. activitãlile practice oferite în companii de renume;
. invitarea la activitãlile didactice din cadrul programelor de studii ale ASE a unor

specialigti renumili din mediulde afaceri;
. asigurarea unei corespondenle optime între inputurile de la cursuri gi seminarii si

respectiv, structura çi modul de examinare;
o cunoagterea si aplicarea procedurilor din regulamentele universitãlii (evaluarea

cadrelor didactice, stabilirea locurilor finantate de la buget, acordarea burselor gi

ajutoarelor sociale etc.);
o activitatea cadrelor didactice îndrumãtori de ani;
o activitatea de tutorat, pe care studenlii o considerä utilã gi apreciazá cã îi sprijinä

în acliu n ile d idactice si organ izatoric-ad min istrative ;

. posibilitatea alegerii dintre mai multe programe de masterat;
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. procesul de alegere a disciplinelor optionale;

. cursurile în care se practicå metodele interactive de învãlare - metodele
interactive de învälare, pe care le preferã studenlii gi care, conform aprecierii
studenlilor gi absolvenlilor ASE, sunt aplicate în cadrul multora dintre cursurile din

cadrul programelor de studii ale ASE;
o transparenla informaliilor în rândul studenlilor gi a potenlialilor candidali interesali

de programele de studiu oferite de ASE;
. biblioteca universitälii / facultälilor, modalitälile si frecvenla de accesare a

resurselor de învälare prin apel gi la resursele electronice;
. orarul întocmit pentru activitälile didactice çi optimizarea orarelor la programele de

studiievaluate;
. baza materialä si serviciile sociale oferite studenlilor;
. participarea la programele ERASMUS+, care, conform studenlilor gi absolvenlilor,

trebuie încurajatä gi dezvoltatã în continuare în cadrulASE;
¡ relaTia cu secretariatele facultãlifor ASE; etc..

4. NU EXISTÄ cerinle normative obligatorii neîndeplinite, eventualele discordanle
pa(iale fiind redate punctualîn Flçe/e viziteisiîn Rapoartele sintetice;

5. În general, comisia de evaluare a constatat cã NU EXISTÄ cerinfe normative
obligatorii parfial îndeplinite, cu urmätoarele excepfii:
. la programul Contabilitate çi informaticá de gestiune s-au constatat urmãtoarele:
o La cerinla normativã obligatorie lll. 5b. Dintre acesfe cadre didactice cel pulin

25 % sunt profesori universitari çiconferenliari universitari, dar nu mai mult de

50 %.

Din cele 72,06 posturi didactice acoperite de cadre didactice titularizate în

învã!ãmântul superior, 50,33 posturi didactice sunt posturi de profesor çi
conferenliar ocupate de 98 profesori gi conferenliari, reprezentând 59,39% din

total cadre didactice participante la program - Anexa 1 FV, Anexa 1.1 FV,

Anexa 1.2 FV;
o La cerinla normativã obligatorie lll. 12. Cadrele didactice care ocupã posturi

de asisfenf trebuie sã aibá pregãtire psiho-pedagogicá çimetodicá atestatã.
În cadrul programului de studii Contabititate çiinformaticã de gestiune evaluat,
desfägoarå activitåli didactice 30 persoane care ocupä posturi de asistenli, din

care 17 sunt cadre didactice titulare ale Universitàlii, la vizitã fiind prezentate

documente privind pregätire psiho-pedagogicä gi metodicä atestatã potrivit

celor redate în Anexa 15 DS;

o La cerinla normativä obligatorie lV 1. Planul de învãlãmânt cuprinde discipline
fundamentale, discipline de specialitate în domeniu çi discipline
complementare, grupate la rândul lor în discipline obligatorii, oplionale çi
facultative, în conformitate cu cerinlele normative stabilite pe plan nalional:
Coordonatele aferente disciplinelor fundamentale din planul de învä!åmânt
aplicabilîncepând cu anul universitar 2017-2018 se prezintä astfel:
Discipline fundamentale C;O: *;ä", 33,06% Nr. credite:

o La cerinla normativä obligatorie lV. 5. Anul universitar este structurat pe douã
semesfre a câte 14 sáptãmâniîn medie, cu 20 - 28 ore / sãptámâná, pentru
ciclul I studii universitare de licenfä, în funcfie de domeniile de pregãtire
universitarã, cu exceplia programelor de studii din domeniile reglementate la
nivelul Uniunii Eurcpene.
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în semestru lV, în cadrul celor 30 ore/sãptämânä sunt cuprinse 6
ore/sãptämânã de Practicá. La nivelul întregului ciclu universitar, numãrul
mediu de ore/ säptãmânä (cu activitälile practice) este 26,04.

. la programul Finanle çi Bãncis-au constatat urmãtoarele: Planul de înválámânt
existent nu respectä în totalitate ponderile preväzute în Sfandardele specifice
ARACIS, existând depägiri de ponderi la disciplinele fundamentale. Facultatea a

propus un plan nou de învã!ãmânt începând cu anul universitar 2018-2019, care
urmeazã sà parcurgã procedurile de aprobare reglementate la nivelul ASE.
Spaliile de învã!ãmânt sunt uçor subdimensionate în ceea ce priveste numãrul de

mpiloc în sälile de seminar çi laborator.
6. NU EXISTA standarde çi indicatori de performan!ä generali çi specifici

neîndeplini!i;
7. NU EXSTÃ standarde çi indicatori de performan!ä generali çi specifici parlial

îndeplinili;
8. NU s-au constatat aspecte negative consemnabile la programele de studii

evaluate;
9. Toate programele evaluate îndeplinesc criteriile necesare pentru a fi acreditate.

Analiza SWOT

Puncte tari

gi mediului socio-economic local, regional gi nalional, fiind o Universitate de prestigiu,

cu o tradilie de 105 ani de învã!ämânt superior economic în România;

didactice titulare este de 41 de ani - Anexa ASE-037 si extrasul REVISAL preluat la

vizitã) existent în Universitate la nivelul actual permite asigurarea unui proces de

instruire gi de cercetare de calitate ridicatä studenlilor care inträ în comunitatea
academicã; cadrele didactice cu competenle în domeniul disciplinelor predate (curs /
seminar), fiind apreciatä concordanla între domeniul de expeÍizä (dovedit prin

doctorat) al cadrelor didactice cu pachetul de discipline din postul ocupat; gi au

activitate de cercetare çtiinlificã de excelen!ã în domeniile de studiu organizate de
ASE (a se vedea contribu{ia çtiinlificà - numãrul de publicalii / comunicãri gtiinlifice lSl
WoS, lSl WoK, BDI si respectiv, cã(i de specialitate - semnificativä a cadrelor
didactice ale ASE în perioada 2013-2018; de ex., la programul de studii de licen!ä
Economie çi afaceri internalionale, elaborarea gi publicarea primului Tratat de Relalii
Economice lntemalionale- Teorii, strategii, politici, instrumente .¡i sfudri de caz,

lucrare apärutä în anul 2017 çi care este în curs de traducere gi în limba englezä);
este remarcatã competenla didacticã gi gtiinlificä a cadrelor didactice cu activitãli la
programele de studii evaluate si utilizarea unor metode moderne de lucru cu

studenlii, a platformei profesori.ase.ro, online.ase.ro si a materialelor de studiu
individual; de asemenea, se apreciazä numärul mare de conducãtori de doctorat care
desfäçoarä activitäli didactice la programele de studiu ale ASE çi ponderea ridicatã a
acestora în totalul cadrelor didactice din ASE (în anul univ.2O17-2018, din totalul de
1060 cadre didactice titulare gi asociate ale ASE, '173 sunt conducätori de doctorat,
reprezentând 16,32% din totalul personalului didactic gi de cercetare cu titlul gtiinlific
de doctor - Anexa ASE-051);
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finan!ärii prin atragerea de surse de finantare alternative (proiecte de cercetare,
sponsorizäri, servicii cätre comunitate);

logisticä pentru cercetare, corelatä cu atragerea de fonduri pentru cercetare; în acest
context, se evidenliazä preocuparea sporitã a Conducerii ASE pentru cresterea
numãrului de articole publicate în reviste relevante, cotate lSl, cu factor de impact gi

scor relativ de influen!ã, inclusiv prin instrumente de stimulare financiarä (de ex.,
premierea activitälii de cercetare de excelen!ä din fondurile ASE), prin asigurarea
accesului la baze de date intemationale (de ex., asigurarea accesului gratuit la
ANELIS PLUS de cãtre ASE) çi prin achizilionarea de softuri de specialitate (de ex.,

SPSS, Galileo) gi a unui soft antiplagiat achizilionat în numele Universitälii;

comunitãlii academice, creçterea relevanlei internalionale a fiecärui cadru didactic;

scåzut la nivelul ASE, ceea ce permite desfägurarea unui învà!ãmânt centrat pe

studen!i;

angajatori/beneficiari si preocuparea permanentã pentru îmbunãtälirea relaliei cu

aceçtia; studenlii se bucurã de suslinere din partea cadrelor didactice în ceea ce
privegte activitàlile didactice, de cercetare si socio-culturale; se remarcã legãturile
strânse cu mediul de afaceri 9i numärul important de parteneriate încheiate de ASE gi

facultãlile acesteia cu mediul de afaceri - actori cheie din mediul economico-social,
inclusiv pentru Practica studenlilor, facilitând inserfia studenlilor pe piala fo(ei de
muncä în multinalionale gi în organizatii de renume în plan regional gi nalional çi
oferind astfel posibilitãli mai bune de angajare pentru absolvenliiASE;

gi specifice ale fiecãrui program, definite cu claritate gi în concordan!ä cu cerinlele
de pe piala muncä, cu Planul de învãfãmânt, cu ponderile disciplinelor exprimate
prin credite de studiu ECTS, cu Fþe/e disciplinelor incluse în Planulde învãlãmânt;

educaliei din România (de ex., programul de studii de licen!ã Administralie Publicá,la
care expeftul evaluator a apreciat calitatea proceselor de predare gi învãlare ca fiind
majorä);

ASE corespund Sfandardelor specifice de evaluare academicã ARACIS;

conform COR;

nivel de studii de master çi doctorat organizate în cadrulASE;

condilii a procesului didactic, precum çi de baza materialä a universitãtii, 100 %
proprie. dotatã corespunzätor pentru desfãgurarea unui proces instructiv-educativ gi

de cercetare gtiinlifica de calitate; este apreciatã cregterea numärului de laboratoare
de specialitate, inclusiv a numärului de laboratoare de informaticä din ASE în
perioada 2013-2018, dotarea laboratoarelor inclusiv cu softuri de specialitate, dotarea
sãlilor de curs cu sisteme de videoproiectare, calitatea echipamentelor çi a surselor
de informare, ; este evidenfiatä buna accesibilitate a studentilor la resursele de
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-învä!are; 
precum si gradul ridicat de diversificare a acestora;disciplinele din planulde

învä!ãmânt fiind acoperite cu materiale didactice;

inclusiv de editurä proprie; se asigurã studenlilor servicii sociale de calitate (cãmin,

centru medical, centrul de consiliere în carierã - CCOC, bazä sportivä gi salã de
sport);

de carte foarte bogat din literatura de specialitate româneascà gi internafionalä;
suficient pentru a acoperi integral disciplinele din planurile de învä!ämânt, din care cel
pulin 50% reprezintã titluri de carte sau cursuride specialitate pentru domeniul supus
evaluãrii, apãrute în ultimii 10 aniîn edituri recunoscute; studenlii au acces electronic
la materialul didactic gi la sursele bibliografice pe platformà, la bibliotecã, precum çi
prin bazele de date de specialitate puse la dispozilie gratuit de ASE; de remarcat este

çi faptul cá Facultatea de Economie Teoreticá çi Aplicatã a ASE este partener la
revista de profil: Economie teorcticã .¡i aplicatã, inclusä în baze de date
internalionale, çi la revista Romanian-Russran. Joumal of Scientific Research in
Economics; pentru perioada 2013-2018, se evidenliazä:

o Creçterea numärului de locuri in sälile dc lecturå ale bibliotecilor ASE;
o Dotarea sälilor de lecturä cu copiatoare funclionale pentru uzul studenlilor;
o Creçterea numärului de abonamente la periodice româneçti sisträine dc

specialitate;

facilitã!i;

CECCAR, CAFR, etc.) gi sprijinirea participärii studenlilor Universitãlii la competiliile
studenleçti organizate de aceste asocialii (de êX., Olimpiada Nalionalã a

Economigtilor în Formare, organizatä anual de AFER);

studii ale ASE, prin contracte gi acorduri cu universitãli din UE, Turcia, Rusia,
Emiratele Arabe, Azerbaidjan, SUA, etc.;

ICAEW) prin obtinerea de acreditåri internationale ale unor programe de studii din
oferta ASE;

schimbului de idei cu privire la îmbunãtãlirea procesului didactic gi de cercetare (de

ex., Facultatea de Relalii Economice lntemalionale a ASE organizeazá a Vlll-a edilie
a conferinlei internalionale The Future of Europe, în parteneriat cu BNR) çi cu privire

la facilitarea inse(iei studenlilor ASE pe piala muncii (de ex., la Facultatea de Relalii
Economice lnternalionale a ASE se organizeazá disculii säptàmânale cu

reprezentanlii mediului de afaceri pentru corelarea planurilor de învã!ãmânt cu

cerinlele pielei muncii si pentru activitäli de mentorat si încheiere de acorduri de
practicä çi internship); de asemenea, de apreciat este faptul cä la nivelul ASE gi

respectiv, al fiecärei facultäli a ASE, existä câte un Consiliu Consultativ, care include
angajatori, studenli si echipa de conducere si prin intermediul cårora sunt organizate
evenimente sau întâlniri anuale cu angajatorii si absolventii programelor de studii, în
vederea îmbunätälirii procesului de învã!ämânt 9i a îmbunãtãtirii 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
legäturiîntre activitatea de predare si realitatea practicã;
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internalionale: admiterea (2017) în clasamentul Shanghai Academic Ranking of
Wotld Universities, în careASE se claseazä pe locul 151-200, în domeniul Çtiinlelor
economice - cea mai bunä pozilie ocupatã de universitãlile românesti prezente în

top; prezenla ASE pentru al doilea an consecutiv (2017) în clasamentul QS Wotld
University Rankings, în care se situeazä pe locul 301-350 la nivel global, în domeniul

Çtiinlelor economice; de asemenea, pentru prima datä, ASE a fost inclusã în topul

regional EECA - Emerging Europe & Central Asia - edilia 2018; la nivel regional,
ASE se pozilioneazä pe locul 76, în lop 2,60/o universitäli din regiunea EECA, în

aceeasi categorie cu universitãlile partenere din Consorliul Universitaia; în perioada

2013-2018, ASE a continuat sã 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;

participarea la evenimente si activitãli în cadrul relelelor gi asocialiilor interna{ionale
relevante pentru domeniul studiilor universitare economice, ASE fiind afilialá la 14

relele/asocia!ii intemalionale;

suslinut editarea a 29 de reviste cu recunoagtere internalionalä çi a 9 volume (pe

suport CD) ce conlin lucräri suslinute la conferinle gtiinlifice organizate în ASE; 3 din

cele 29 reviste suslinute de ASE gi-au menlinut recunoaçterea Web of Science
(WoS) Clarivate (2 dintre aceste revistele au indiciscientometrici nenuliîn anul2016),
sianume:
o Economic Computation and Economic Cybernetics Sfudies and Research, revistå

cotatå lSl din 20 iulie 2008, care este prima revistã universitarã economicã din

România recunoscutã internalional;
o Amfiteatru Economlc, revistã cotatã lSl din 2008, care publicà articole gtiinlifice

scrise de autori ce provin în principal din mediul universitar, dar çi din lumea
afacerilor sau din domeniul administrativ. Domeniile de cercetare includ economia
politicã, come(ul international, marketingul, etica afacerilor, guvernanla
întreprinderilor, managementul afacerilor, relaliile internalionale;

o Tribuna Juridicá- Juridical Tribune, revistä indexatä lSl din anul 2015, care este
prima revistä de çtiinle juridice din România indexatã Web of Science Clarivate;

2017 - ceea ce a permis dezvoltarea bazei materiale çi 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, achizilionarea de surse neîntreruptibile gi echipament de stocare pentru

Datacenter ASE, achizilionarea de videoproiectoare pentru sãlile de curs gi

amfiteatrele ASE, calculatoare, multifunclionale, imprimante, scannere; pachete

software, inclusiv pentru promovarea simulärii proceselor de business gi a instruirii
prin jocuri de afaceri, echipamente de relea; refacerea infrastructurii din amfiteatre,
pentru acoperirea necesitälilor specifice din procesul didactic de predare, etc.);

de fonduri pentru participarea la conferinle internalionale din sträinãtate,
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suplimentarea bugetului Erasmus pentru mobilitäli de predare giformare si atragerea
de finan!äri în cadrul unor proiecte externe;

a cadrelor didactice; se remarcã facilitarea accesului la burse Erasmus+ çi la alte
tipuri de burse, alãturi de oferta bogatä de internship-uri în strãinàtate, precum gi

training-urile gi gcolile de varã organizate în cadrulASE;

administrative, care sunt fäcute cunoscute (dupa caz'¡ atàt cadrelor didactice cât si

studenlilor çi care se aplicä.

englezà), pentru care expertul evaluator a propus majorarea cifrei de scolarizare, s-
au evidenliat în plus, urmåtoarele puncte tari:
. Existã pia!ä çi cereri din larã gi strãinätate pentru cifra de scolarizare propusã la

prezenta evaluare, astfel:
o Înscrierile la acest program s-au ridicat la 336 de candidali în anul 2017, falä

de 242 în anul precedent, rämânând dupã glisare, 180 de studenli români,
restul glisând la alte specializäri ale ASE; din acest punct de vedere, cererea
de majorarea a cifrei de gcolarizare este justificatå;

o Conform Notei DRI 51812018, se constatä 113 solicitäride la studenlisträiniîn
anul univ.2016-2017, respectiv 87 în anul univ.2017-2018, pe 30, respectiv
23 de locuri, majoritatea acestor solicitäri neprimind scrisoare de accept de la
minister. Procesul de internalionalizare intensivä fiind la început, astfel de
carenle sunt remediabile dupã câliva ani, ceea ce - în absenla majorãrii cifrei
de gcolarizare - va conduce la imposibilitatea onorärii cererilor viitoare;

o Solicitärile din statele non-UE sunt blocate mai ales de problemele de vizã,
care se reglementeazä în 3-4 ani, dupã experienla altor universitãti (de ex.,

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu), pe mäsurã ce consulatele si
u n iversitãlile partenere înva!ä proced u rile,

. Existã resurse pentru acoperirea capacitälii de gcolarizare propuse aproape în
exclusivitate prin cadrele didactice existente, implicând numai o majorarea de 1

orã convenlionalã, respectiv folosirea câtorva doctoranzi ca asistenli;
. Baza materialã aferentã FABIZ are capacitatea çi dotårile necesare acoperirii noii

cifre de gcolarizare;
. La întâlnirea cu angajatorii a fost confirmatä cerea de absolvenli FABIZZ pe pia!ä

(Kaufland, Carrefou r).

care expertul evaluator a propus majorarea cifrei de scolarizare, s-au evidenliat în
plus, urmätoarele puncte tari:
. Numãrul mare de absolvenlide liceu înscriçi la admitere în ultimii ani;
. Notorietatea brand-ului Ciberneticã Economicã;
. Planul de învãlãmánf compatibil curriculei universitälilor europene de prestigiu,

proiectat sä asigure echilibrul între activitälile teoretice (tip curs) çi cele aplicative
(seminar, laborator), proiecte, studii de caz;

. Corpul profesoral cu înaltä pregätire profesionalä, cu stagii de perfeclionare în

universitäli de renume din Europa si cu experien!ã în domeniul cercetàrii gtiinlifice
teoretice gi practice, lucru ce a contribuit la clasarea ASE în topul Universitãlilor
de cercetare avansatã gi educalie. Cadrele didactice sunt modele pentru alte gcoli
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gi echipe pedagogice (manuale de profil, cercetäri stiin!ifice, participarea la
proiecte de cercetare nalionale si internalionale, programe analitice, tehnici de
predare etc.);

Disponibilitatea permanentà a cadrelor didactice de a comunica çi conlucra cu

studenlii, cu ore de consultalii säptãmânale gi çedinle de tutorat în perioada

sesiunilor de examinare;
încorporareain Planulde învãlãmânt, a unui stagiu de Practicã gi a proiectelor de

specialitate, care accentueazã latura formativã a programului de studiu;

Figele de disciplinà sunt actualizate anual, linând cont de dinamica evoluliilor
teoretice gi practice din domeniul modelàrii economico-matematice a fenomenelor
si proceselor economice;
Baza materialä (laptop-uri, videoproiectoare, biblioteci, adaptate cerin!elor
moderne de studiu) performantä permite desfägurarea unei activitãli didactice gi

de cercetare de calitate. În ceea ce privegte calitatea echipamentelor si a surselor
de informare, procesul de dotare a laboratoarelor este continuu (s-au modernizat
majoritatea laboratoarelor utilizate);
Accesul permanent al studenlilor la un sistem informatic modern de rezolvare a
cererilor acestora çi de urmãrire a rezultatelor la examene;

Biblioteca facultälii deline un numär important de cä(i çi manuale universitare
reprezentative pentru domeniul de studii de licen!ã evaluat, majoritatea în limba

englezã çi în limba francezä; în bibliotecã se gåsesc cele mai reprezentative
reviste d e specialitate adecvate domen iu lu i ciberneticii economice ;

Facultatea gi în mod special, domeniul de licen!ã Cibemeticã Economicá,

coordoneazã editarea Revistei ,,Studii gi cercetäri de calcul economic çi
ciberneticã economicä" în limba românä, indexatä în urmãtoarele baze de date
internalionale: EBSCO Publishing çi INDEX COPERNICUS, precum si a Revistei

,,Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research"

indexatà lSlWeb of Science.

a

a

a

a

a

a

a

Puncte slabe:

organizalii publice / guvernamentale si în companii nalionale çi multinalionale;

absolvenlii ASE au acuzal caracterul relativ închis al Asocialiei Alumni ASE, despre

care oblin foarte puline informalii, gi faptul cã ASE nu cautà sä-gi linä aproape

absolven!ii;

de utilizator (username) çi parolä, atât pentru studenli, cât çi pentru cadrele didactice,

ceea ce constituie disconfort pentru ambele categorii;

înválámânt (de ex., la programul de studii universitare de licen!ä Administrcrea
afacerilor în come(, turism, servicii, merceologie si managementut catitáfir). În cazul

unora dintre programele evaluate, ponderea disciplinelor oplionale nu atinge nici

standardul minim de 10% (de ex. Cibemeticã economicã - 6,66%, Contabilitate çi
informaticã de gestiune - între 4,03o/o - 7,78o/o, funclie de criteriul aplicat pentru

calculul ponderii, Economie agroalimentarä çi a mediului - 9,45Vo, calculat dupä

criteriul ponderii numärului de ore - 196 ore, Economie çi comunicare economicã în

afaceri - 9,02 %, calculat dupä criteriul ponderii numärului de ore - 196 ore), aga cum
rezultä din Fþe/e vizitei întocmite de expe(ii evaluatori pe programe. Pe de altã
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parte, la programul de studiu Economie çi afaceri internalionale, se constatä o

depägire a procentului de 20% maxim admis la ponderea orefor aferente disciplinelor
oplionale (acesta fiind de 22,87o/o, conform Fiçeiviziteiprogramului EAI);

ex., la programul de studii universitare de licen!ã Administrarea afacerilor în comerl,
turism, seruicii, merceologie çi managementul calitãlii gi la programul de studii
universitare de licentã Finante çi Bãncr) çi se impune optimizarea/o condensare a

acestuia;

studii universitare de licen!ã Cibemeticã economicã), din cauza faptului cã ASE a
impus o taxä pentru acestea; de asemenea, studenlii de la celelalte programe de

studii ale ASE dinafara Facultälii de REI (de ex., de la programul de studii
universitare de licen!ã Economie agroalimentará çi a mediului) au semnalat faptul cä

sunt interesali sä studieze cel pulin 2 limbi stråine în toli cei 3 ani de studii de licen!ä

çi respectiv, în cei 2 ani de studii de masterat, însã 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 strãine pentru afaceri
mäcar prin intermediul pachetelor oplionale; la întâlnirea echipei de evaluare cu
angajatorii absolvenlilor ASE, acegtia au apreciat cä, cunoagterea limbilor sträine
pentru afaceri constituie un criteriu important în seleclia fo(ei de muncä;

constatat accesul limitat la resurse financiare în vederea achizilionärii de software-uri
de modelare gi simulare adecvate cerinlelor moderne de pregãtire universitarå în

domeniu la programulde studii universitare de licen!ã Cibemeticä economicái

accesul studenlilor la burse de mobilitäli prin programul ERASMUS+, în special pe

spaliul anglofon (de ex., la programul de studii universitare de licenlá Cibemeticã
economicä);

ASE (4-5 persoane desfãçoarä activitatea în acelasi birou), înafara activitälilor
didactice;

începând cu anul universitar 2017-2018, la programul de studii universitare de licen!ã
Contabilitate çi informaticá de gestiune; de asemenea, la programul de studiu
Economie çi afaceri internalionale, se constatä o depägire a ponderii de 30% maxim
admise a disciplinelor fundamentale (aceasta fiind de 35,35%, conform Fiçei vizitei
programului EAI);

universitare de licen!ã Economie agroalimentarã çi a mediului, cu toate cä în anul
2017, s-au derulat 259 de mobilitäli internalionale ale cadrelor didactice ale ASE, în

creçtere cu 26,90/o fa!ä de anul 2016 (204 mobilitåli), urmare a asumãrii de cãtre
conducerea ASE, a obiectivelor de internalionalizare si alocärii de fonduri pentru
participarea la conferin!e internationale din sträinãtate, suplimentãrii bugetului
Erasmus pentru mobilitãli de predare si formare gi atragerii de finan!ãri în cadrul unor
proiecte externe;

programul de studii universitare de licentä Economie çi comunicare economicä în
afaceri;
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Economie çi comunicare economicã în afaceri în derularea unor proiecte de

cercetare/granturi;

respectiv, structura gi modul de examinare (de ex., la programul de studii universitare
de licen!ã Finanle çi Bänci);

laborator) la disciplinele de specialitate din planurile de învã!ämânt ale programelor

de studii universitare de licen!ä ale ASE (fapt semnalat de studenli de la toate
programele de studii), în raport cu orele alocate cursurilor sau disciplinelor
fundamentale / complementare;

facultãlilor ASE cu studenlii (fapt semnalat la vizitä de studenli de la toate programele

de studii);

çi Bãnci nu respectå în prezent normativele prevãzute în standardele specifice
ARACIS;

Bãnci nu respectã în totalitate cerinlele standardelor specifice ARACIS, existând

depäçiri la ponderile disciplinelor fundamentale; cu toate acestea, Facultatea a
propus un plan nou de învä!ämânt ce va fi valabil începând cu anul universitar 2018-
2019, care urmeazà sä parcurgã procedurile de aprobare reglementate la nivelul ASE
gi care, conform aprecierii expertului evaluator al acestui program, va respecta în

totalitate cerinlele standardelor specifice ARACIS.

Oportunitãli:

internalionale a Universitälii, aga cum am arätat în prezentul raport, ceea ce conduce
la menlinerea interesului absolvenlilor de liceu çi/sau de studii universitare de licen!ä
pentru programele de studii oferite de ASE, conferindu-i ganse de dezvoltare a
programelor çi de menlinere a unor surse de finanlare extra-bugetare constante;

extindere gi consolidare permanentã a bazei materiale care sä permitä desfãgurarea
pe mai departe, în cele mai bune condi{ii, a tuturor proceselor academice,
administrative gi sociale specifice unei institulii de învä!ämânt superior, precum gi un

adevãrat sprijin financiar studenlilor, prin scutiri de taxe çi acordarea unor burse celor
cu rezultate deosebite;

de 41 de ani) asigurä acoperirea pe cel pulin un ciclu de licen!á a activitälilor
prevãzute la disciplinele din planurile de învã!ämânt ale programelor de studii
organizate de ASE, cu cadre didactice care îndeplinesc cerinlele de calitate;

organizate de ASE, ceea ce constituie o sursã permanentã pentru completarea
resursei umane de calitate conform necesitälilor ASE, precum si asigurarea cadrului
propice menlinerii çi dezvoltärii unei activitalide cercetare de excelentã;

2017, ce constituie premise pentru o activitate didacticä si de cercetare de calitate
ridicatã siîn viitor;
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economic local, regional gi nalionalfa!ä de ASE;

institulii guvernamentale gi în companii nalionale gi multinalionale, care, fructificali la
potenlial, pot aduce numeroase beneficii pentru ASE, sub forma
sponsorizãrilor/dotãrilor, ofertelor de locuri de muncä pentru absolvenli, parteneriate

în organizarea unor cursuri postuniversitare çi a unor conferin{e, strângerea relaliilor
între generaliile de absolvenli gi chiartutorat pentru studenli, etc.;

crescândä de fo(a de muncã calificatã; în acest context, oferta de studii a ASE este
corelatå cu cerinlele pielei muncii;

de organizare a unor cursuri suplimentare pentru studenlii care sunt angajali, în
colaborare cu angajatorii;

la programul de studii de licen!ã Economie agroalimentará çi a mediului(EAM) de la
1 la 1,65 (în anul2018);

sã poatä continua studiile de masterat çi doctorat în cadrul unor universitäti de
prestigiu din larä çi strãinãtate, inclusiv în sistem Double Degree;

economicã realä gi de evaluare a pregãtirii teoretice gi practice adecvate mediului
economic a acestora de cåtre factorii de decizii din unitãlile economice respective,
prin intermediul numeroaselor convenlii de practicä încheiate la nivelul facultä{ilor
ASE gi/sau al AcademieÌde Studii Economice din Bucureçti;

din Europa, asigurând accesul studentilor la burse de mobilitäli din cadrul programului

ERASMUS+;

programe din domeniul Çtiinlelor Economice prezentând o expunere mai redusä la
efectele generate de instabilitatea mediului economic (de ex., programul de studii
universitare de licentå Ciberneticã economicã).

Amenin!äri:

organizate de ASE (inclusiv la masterat), coroboratä cu scäderea natalitätii, care
poate duce la reducerea numãruluide potenliali candidali;

ASE; astfel, degi aga cum am apreciat anterior ca punct fare, corpul profesoral

existent în Universitate este relativ tânär (vârsta medie a cadrelor didactice titulare
fiind de 41 de ani), din cele 766 de cadre didactice titulare ale ASE în anul univ.2017-
2018 (dintr-un total de 1060 cadre didactice titulare gi asociate), 260 sunt
conferenliari si respectiv, 253 profesori, reprezentând 66,97% din totalul personalului

didactic titular, respectiv, reprezentând 48,4O% din totalul cadrelor didactice titulare gi

asociate, ceea ce poate reprezenta pe termen mediu gi lung, un pericol pentru

acoperirea activitãlilor aplicative (seminar, laborator, proiect) preväzute la disciplinele
din planurile de învã!ãmânt ale programelor de studii organizate de ASE, cu cadre
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didactice care îndeplinesc cerinlele de calitate la nivel de lector si/sau asistent
universitar;

nivelul relativ ridicat de dificultate al disciplinelor unor specializãri oferite de ASE (de

êX., Cibemeticã economicál poate diminua numãrul celor care aplicä pentru

respectivele specializäri, ce sunt de altfel, de mare importan!ã pentru economia
nalionalã;

suplimentar prin activitäli didactice diferenliate în scopul uniformizãrii nivelului de
cunostinle, în principal la activitãlile prevãzute la anul l.
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IV.2 RECOMANDARI

Ca urmare a procesului de evaluare extemã la nivelul institutiei, echipa de evaluare
formuleazä urmätoarele recomandãri:

- Cregterea ponderii si/sau ofertei (dupä caz) de discipline oplionale din planurile de

învã!ämânt ale programelor de studii organizate de ASE, cu scopul diversificårii
ofertei educalionale pentru studenli;

- Crearea posibilitälii studenlilor de a se înscrie la cel pulin 3 cursuri facultative / ciclu,
färã taxe suplimentare;

- Analizarea oportunitälii introducerii unor cursuri care sã genereze studenlilor ASE

abilitali de genul "soft skills" (cerin!ä menlionatã atât de studenli gi absolvenli, cât gi

de cätre angajatori);
- Analizarea oportunitälii organizärii unor programe de masterat în regim de învä!ãmânt

cu frecven!ã redusã, pentru a oferi o posibilitate alternativä de studiu studenlilor care

sunt angajali gi care în prezent, sunt înmatriculali la programele de studii universitare

de masterat cu frecven!ã;
- Cregterea gradului de implicare a studenlilor ASE în activitälile çi proiectele de

cercetare çi încurajarea participårii active a acestora, într-o mãsurä mai mare decât
pânä în prezent, la competilii studenlegti la nivel nalional gi internalional;

- Monitorizarea mai aprofundatä a parcursului profesional al absolvenlilor ASE, prin

dezvoltarea AsocialieiAlumniASE çi deschiderea acesteia cätre toli absolvenliiASE,
respectiv, prin implicarea activä a foçtilor absolvenli în dezvoltarea Universitälii; în

acest context, se recomandä utilizarea mai eficientã a potenlialului reprezentat de

absolvenli gi angajatori în toate acliunile menite sã ducã la cregterea calitativà a

activitälii U n iversitälii ;

- Schimbarea politicii cu privire la recrutarea corpului didactic în vederea angajãrii de
cadre didactice pe posturi de asrsfenf universitar si asigurarea astfel, a sustenabilitälii
institulionale a ASE pe termen mediu gi lung;

- Îmbunãtälirea accesului la internet wireless (W¡Fi) în clådirile ASE çi eliminarea
barierelor administrative în conectarea la WiFi;

- Optimizarea/condensarea orarului studenlilor pe parcursul unei säptämâni, pentru

eliminarea/diminuarea orelor libere ("ferestrelor") între activitãlile didactice pe

parcursul aceleagi zile;
- Asigurarea respectãrii ponderilor preväzute de standardele ARACIS pentru categoriile

de discipline (fundamentale, din domeniu, de specialitate, complementare) incluse în
planurile de învä!àmânt aplicabile începând cu anul universitar 2018-2019, la toate
programele de studii universitare de licen!ä organizate în cadrul ASE; în acest

context, se recomandã så se ia în considerare prevederea unui numär mai mare de

ore de activitäli aplicative (seminar, proiect, laborator) la disciplinele de specialitate
din planurile de învã!ämânt 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 învã!ämânt ale programelor de studiiorganizate de ASE;

- Asigurarea studenlilor interesali din ASE, a oportunitälii sä studieze cel pulin 2 limbi

strãine în toli cei 3 ani de studii de licen!ä gi respectiv, în cei 2 ani de studii de
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masterat, cu atât mai mult cu cât, la întâlnirea echipei de evaluare cu angajatorii
absolventilor ASE, acegtia au apreciat cä, cunoaçterea limbilor sträine pentru afaceri
constituie un criteriu important în seleclia fo(ei de muncä;
Continuarea achizilionãrii de software-uri de specialitate (inclusiv de modelare çi
simulare) specifice gi adecvate cerinlelor moderne de pregàtire universitarä în cadrul
programelor de studii organizate de ASE;
Asigurarea spaliilor pentru desfàgurarea activitälii curente a cadrelor didactice ale
ASE, în condiliile în care în prezent, existã facultäli în ASE în care 4-5 persoane îçi
desfãsoarä activitatea (înafara activitälilor didactice) în acelaçi birou;

Luarea mãsurilor care se impun pentru îmbunãtãtirea relaliei gi comunicãrii
personalului din secretariatele facultälilor ASE cu studenlii (fapt semnalat la vizitä de
studenli de la toate programele de studii) gi extinderea programului de lucru dedicat
studen!ilor.

Ca urmare a procesului de evaluare extemä la nivelul programelor de studii evaluate,
echipa de evaluare formuleazã urmãtoarele recomandãri:

1. La programul de studii universitare de licentä Administrarea afacerilor (în limba
englezá):

- Revederea politicii privind promovarea çi angajarea de noi cadre didactice, mai ales
pe functii mici: asistent gi lector;

- Continuarea si dezvoltarea procesului de internalionalizare.

2. La programul de studii universitare de licen!ã Administrarea afacerilor în comer!,
turism, seruicii, merceologie si managementul calitälii:

- Cregterea numãrului de discipline optionale çi facultative, pentru a marca
specificitatea programului, a-l delimita de alte programe de studii din domeniul
Administrarea afacerilor sia-lface mai atractiv pe piala de profil;

- Atragerea de fonduri pentru cercetare prin cregterea participãrii la competiliile
lansate, inclusiv pe plan international.

3. La programulde studii universitare de licen!à Administratie Publicã:
- Continuarea procesului de internationalizare.

4. La programul de studii universitare de licen!ã Ciberneticã economicã:
- Achizilionarea de software-uri de modelare si simulare adecvate cerinlelor moderne

de pregãtire universitarä în domeniu;
- Dezvoltarea relaliilor de colaborare cu universitäli din Europa privind accesul

studenlilor din domeniu la burse de mobilitãti din cadrul programului ERASMUS+, în
special pe spaliul anglofon.

5. La programul de studii universitare de licen!ã Contabilitate çi informaticä de gestiune:
- Dezvoltarea la seminarii / proiecte, a studiilor de caz cu aplicabilitate în practica

serviciilor, alãturi de practica din domeniul producliei;
- Organizarea de activitãli didactice care sã aprofundeze cunogtinlele asupra

modelelor de business;
- Atragerea în procesul de predare gi seminarizare a mai multor specialisti din

domeniu;
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Dezvoltarea de activitãli de formare si de cercetare çt¡inTificä care sä impunã lucrul în

echipä çi colaboràri între facultäli;
Dezvoltarea activitälilor de voluntariat adresate studenlilor;

Organizarea de activitäli remediale (consultalii, etc.) care sä contribuie la creçterea
gradului de înlelegere a tematicilor din figele unor discipline (de ex., Microeconomie,
Macroeconomie\, cu efect în creçterea graduluide promovabilitate gia mediei notelor
pe serii de studiu.

6. La programulde studii universitare de licen!ã Economie agroalimentarã gi a mediului.
- Creçterea numårului de contracte de cercetare în care sunt implicate cadrele

didactice çi implicarea studenlilor în acest tip de activitãli;
- Diversificarea surselor de finanlare prin cregterea numàrului de accesäri ale

proiectelor cu finan!ãri din fonduri europene;
- Cresterea networking-ului internalional în ceea ce privegte mobilitatea internalionalã

a cadrelor didactice, pentru transferul de bune practici pedagogice çi de cercetare. Çi
implicit, cregterea numärului de mobilitãti externe ale cadrelor didactice de la

programul de studii universitare de licentã Economie agroalimentará çia mediului.

7. La programul de studii universitare de licentã Economie çi comunicare economicä în
afaceri:

- Participarea tuturor cadrelor didactice la activitàlile de tutorat;
- Mai buna organizare a Planuluide învã,tãmânt (ca structurå), din perspectiva

op!ionalitã!ii;
- lntegrarea studenlilor în colectivele de cercetare ale cadrelor didactice ale facultälii;
- lmplicarea tuturor cadrelor didactice în activitälile extracurriculare ale studenlilor;
- Creçterea vizibilitä!ä Centrului de Consiliere çi Orientare în Carierã (CCOC), în rândul

studentilor.

8. La programul de studii universitare de licen!ä Finante gi bänci:
- Încurajarea studenlilor pentru a participa la programele de tip Erasmus+ gi

dezvoltarea relelei de parteneriate Erasmus+ ale facultãlii;
- Asigurarea unei corespondenle optime între inputurile de la cursuri çi seminarii gi

respectiv, structura gi modul de examinare;
- Asigurarea unor spalii de învã!åmânt aferente programului de studii universitare de

licen!ä Finanle çi Bänci pentru a respecta normativele preväzute în standardele

specifice ARACIS;
- Optimizarea orarului la programului de studii evaluat pentru evitarea apariliei timpilor

de agteptare între douã activitãli didactice succesive ale studenlilor;
- Actualizarea conlinuturilor Fiçelor de disciplinã, îndeosebi în ceea ce priveste data

apariliei unor lucrãri 9i manuale;
- Analiza oportunitälii introducerii unor cursuri care sä genereze abilitãli de genul "soft

skills", cerin!ä menlionatã çi de cätre angajatori;
- Îmbunãtãlirea relaliilor dintre studenli gi Secretariatul Facultãlii, eventual prin

extinderea programului de lucru dedicat studenlilor.

9. La programul de studii universitare de licen!ä Economie çi afaceri internationale:
- Analiza posibilitãlii de atragere de studenli sträini, în principal din spaliul extra-

comunitar.
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RAPORT DE EVALUARE INSTIT UTToNALA ARACTS

V. PROPUNERE CALIFICATIV

În urma vizitei din perioada 7-9 martie 2018, Comisia de evaluare institulior alã externã a
calitã!ii proceselor educationale çi de cercetare (concluziile expertului er aluator stråin
precum çi ale studen!ilor evaluatori sunt exprimate în rapoarte separirte), în baza
documentelor de autoevaluare ale institutiei gi a constatàrilor din impul vizitei,
concluzioneazá cá, Academia de Studii Ecanomice din Bucure,¡fi asigurã co rdiliile minime
de calitate si standardele generale çi specifice.
ASE a progresat de la vizita precedentà desfãsuratà în luna mai 2013, Universitatea
manifestând o preocupare permanentã legatã de adaptarea la cerinlele exprim tte çi implicite
ale învã!àmântului superior, asigurând premise favorabile pentru îmbunä'älirea calitãlii
actului educalional gi pentru cregterea performantei çi vizibilitåtii cercetårii gtiintfice.

Pe cale de consecin!à, prin cuantificarea aspectelor mentionate în cadrul prez -.ntului Raport
çi a Fþe/orviziteiÎntocmite pe parcursul evaluärii, Comisia de evaluare institulonalã externå
propune acordarea calificativului "Grad de încredere ridicat' Acaden íei de Studii
Economice din Bucu¡e,,sfl, în ceea ce priveçte managementul institufiei, ir materie de
asigurare a calitàlii programelor de studii çi de respectare a standardelor rcademice de
acordare a diplomelor de absolvire.

Prof. univ. dr. LadislauNAGy, ,/
Director de misiune / (

i,Þ

Prof.
Coo a

r a GIURGIU
experli tvaluatori

Data: 10 mai2018
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