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r. Introducere

Prezentul raport este întocmit de cátre studenfii evaluatori ARACIS membri în echipa
pentru evaluarea institu{ionalä a Academiei de Studii Economice din Bucureçti (ASE), cu
scopul formulãrii de recomandári în vederea îmbunätälirii calitäfii studiilor, cercetárii,
serviciilor educalionale, serviciilor suport studenfeçti çi proceselor administrative ale
universitä1ii în beneficiul studenlilor.

Yizita efectivä de evaluare a avut loc în perioada 7-9 martie 20L8, desftçurându-se în
conformitate cu Metodologiø de evaluare externã, standardele, standardele de referinlã çi
lista indicatorilor de performanlã a ARACIS.

Întâlnirile care au avut loc cu studenlii din universitate au reuçit sä ne aducä o

cantitate destul de semnificativä de informalii în ceea ce priveçte calitateaînväfámântului din
ASE väzutá prin ochii studenfilor. De asemenea, pentru a vedea evolufia în timp a calitaçii
procesului de învá!ämànt, au fost organizateîntàlniri cu absolvenlii çi angajatorii principali ai
acestora.

Documentele puse la dispozilie de cätre universitate çi întâlnirile cu reprezentanli ai
diverselor departamente çi comisii au fost contribuit la identificarea recomandárilor,
punctelor tari çi punctelor slabe evidenjiate în prezentul raport.

Toate cele enumerate mai sus au fost întärite prin aplicarea unui chestionar
studenfilor, pentru a putea afla un numãr cât mai mare de opinii (mai exact, 465 de räspunsuri
primite), dar çi cadrelor didactice (103 ráspunsuri).

Academia de Studii Economice a fost fondata prin decret regal în data de 6 aprilie
I9I3, avànd ca principii fundamentale educafia centratä pe student, libertatea academicä,
independen!afa[á de ideologii, religii çi doctrine politice çi transparenfa decizionalá.

Misiunea Academiei de Studii Economice din Bucureçti, în calitatea sa de universitate
publicá de cercetare avansatá çi de educafie, este sáîçi consolidezepoziliade pol de excelenfä
în domeniile çtiinfelor economice, administrative, sociale çi umaniste pentru zona Europei
Centrale çi de Est.

Academia de studii economice are în prezent 22.053 studenfi înmatriculafi la toate
formele de învä!ämânt (înváfámânt cu frecvenfá, învá!ámânt cu frecven!ä redusä çi
învá!ämânt la distan!ä), dintre care 16.229 studenfi sunt la ciclul de studii licen!á, iar 5824
studenfi sunt înscriçi la programele de masterat.

La ciclul de doctorat sunt înmatriculali 939 studenfi, atãt din[ará, cât çi din sträinätate
(Germania, SUA, Marea Britanie, Irak, Iran, Turcia, Tunisia etc.), la programe în domeniile
fundamentale Stiinte economice çi Drept.

In componenfa ASE funcfioneazá 12 facultá[i:
* Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi stráine

Facultatea de Administrafie çi Management Public
Bucharest Business School ($coala de Afaceri)
Facultatea de Business çi Turism
Facultatea de Ciberneticä, Statisticá çi Informaticá Economicä
Facultatea de Contabilitate çi Informaticä de Gestiune
Facultatea de Economie Teoreticä çi Aplicatá
Facultatea de Economie Agroalimentará, çi a Mediului
Facultatea de Finanfe, Asiguräri, Bänci çi Brnse de Valori
Facultatea de Management
Facul Marketing

Relalii Economice Intemalionalede
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il. Metode utilizate

Pentru redactarea prezentului raport de evaluare institufionalä, au fost utilizate
urmätoarele metode:

- analiza regulamentelor çi a documentelor interne ale ASE de interes pentru evaluarea
institulionalä (Carta Universitarã, Regulamentele de alegere a studen{ilor
reprezentanti, Regulamentul de burse, Regulamentul de cazare çi alte regulamente ce

vizeazáîn mod direct studenfii);
- raportul de autoevaluare al universitä1ii;
- raportul independent al studenlilor cu privire la asigurarea calitálii în ASE;
- întâlnire cu studenfii reprezentanli în Consiliul de Administrafie çi Senatul universitar;
- întâlniri cu membrii forurilor de conducere ale universitä1ii çi ale facultä1ilor;
- întâlnire cu studenlii reprezentanli ai asociafiilor studenfeçti ce îçi desñçoarä

activitatea în ASE;
- întâlnire cu absolvenlii çi angajatorii ASE.
- vizifa çi analiza dotárilor materiale de care dispune universitatea (säli de curs,

seminar, bibliotecá, laboratoare de informaticä, sala de sport);
- vizita efectuatá la Centru de Consiliere çi Orientare în Carierá ASE;
- aplicarea unui chestionar atât studenfilor, cât çi cadrelor didactice, privind activitatea

Academiei de Studii Economice, baza materialä a acesteia, dar çi deschiderea
universitá1ii cätre studenfi.
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ru. Ãnaliza pe baza indicatorilor de performan{ã

1. Domeniul A: Capacitate institufionalã

a. 4.1,. Structurile institufionale, administrative çi manageriale

S.4.1.1. Misiune, obiective çi integritate academicã
IP.A.1.1.1. Misiune çi obiectíve

Misiunea Academiei de Studii Economice din Bucureçti, în calitatea sa de universitate
publicá de cercetare avansatá çi de educafie, este sä îçi consolideze poziçia de pol de excelen!ä
în domeniile çtiinfelor economice, administrative, sociale si umaniste pentru zona Europei
Centrale çi de Est. Aceasta se gäseçte în cartá, împreunä cu principiile çi valorile dupá care se

ghideazá. în toatá activ itatea.

IP.A. 1. 1.2. Integritate academícã
În cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureçti funcfioneazá o Comisie de

Eticä çi Deontologie Profesionalá (CEDP) formatá din 13 membri, dintre care 11 cadre
didactice çi 2 studenli reprezentanli, ce are ca scop principal sá verifice respectarea normelor
din Codul de Eticä çi Deontologie Profesionalä, care este publicat çi pe site-ul ASE
(https://etica.ase.rol), la fel ca çi componenfa çi datele de contact ale membrilor CEDP.

Codul de eticä cuprinde prevederi clare cu privire la cazuri de incompatibilitate de
funcfie, plagiat, discriminare etc.

Recomandãm introducerea unor prevederi ;i a unor mãsuri clare pentru cqzurile de
hãrluire sexualã ;i, totodatã, mecanisme de proteclie a victimelor.

Totodatá, CEDP funcfioneazä dupä un regulament aprobat de cãtre Senatul ASE
(https://etica.ase.rolregulament-cedp/). Conform acestui regulament, membrii CEDP sunt
aleçi pe un mandat de 4 ani ce poate fi reînnoit o singurä datá, nefiind specificat separat cât
dureazá mandatul studenlilor care fac parte din comisie çi nici modalitatea de alegere a
acestora.

Recomandãm q se specifica în cadrul regulamentului de funclionare al Comisiei de

eticã ;i deontologie profesionalã modalitatea de alegere a studenlilor reprezentanli în
CEPD, precum çi durata mandatului a acestora.

Din disculiile cu membrii CEDP çi cu studenlii reprezentanfi în Senatul ASE, ni s-a
precizat faptul cä studenfii din aceastá comisie sunt aleçi dintre studenlii reprezentanfi în
Senatul Universitäçii, aceçtia fiind delegafi de cätre Senatul Studenlilor Academiei de Studii
Economice în urma votului exprimat de cátre membrii acestuia.

CEDP are, de asemenea, în componenla sa 2 consilieri ñrá drept de vot, unul fiind un
rcprezentant al direc{iei juridice, iar cel de al doilea un reprezerúant al direcliei de resurse
umane din cadrul ASE.

CEDP se întâlneçte semestrial în çedinle ordinare çi ori de câte ori este nevoie în
çedinle extraordinare. $edinfele extraordinare se organizeazä în cel mult 15 zile de la
depunerea unei sesizäri. În acelaçi timp, CEDP se çi autos esizeazá în diverse cazuri (ex:
cazuri de plagiat) çi se întruneçte pentru analiza acestora.

La întâlnirea comisiei de evaluare institufionalá ARACIS cu o parte dintre membrii
CEPD nu au participat çi studenJii carc fac parte din comisie, însä ni s-a comunicat cá aceçtia
participä la toate çedinlele çi vin cu propuneri çi opinii.

Rapoartele çi rezultatele sesizärilor sunt publicate pe site-ul ASE
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În privinla eticii çi deontologiei universitare s-a constatat cá nu existä un Ombudsman
al universitá[ä, iar conducerea ASE ne-a precizal cä nu çtie care este rolul acestui actor sau

care ar trebui sá îi fie atribufiile.
Recomandãm înfiinlareafuncliei de Ombudsman în cadrul ASE care sã aibö rolul de

q-i consilia, în condi¡ii de independenlõ, imparlialitate ;i confidenlialitate pe toli membrii
comunitãlii academice care se considerã tratati incorect.

I P.A. 1. 1. 3. Rãsp un der e ç i resp o ns øbílítate p ub licã
La dispozilia comisiei s-au pus Raportul privind actívitatea de audit public intern pe

anul 2016 qi Proiectul planului de audit public íntern pentru anul 20lZ în care sunt
specificate modalitatea de realizarc a auditului public intem çi rezultatele în cadrul raportului
din2016.

Proiectul planului de audit public intern pe anul2017 constá în:
- verificarea activitá[ilor de investi]ii çi lucräri de consolidare, demolare, reabilitare çi

reparafii curente çi capitale;
- verificarea activitáçii desñçurate în cadrul Direcfiei Managementului Cercetárii

Inovárii - Serviciul Editurä;
- verificarea activitálii de gestionare a actelor de studii (Secretariatul General);
- verificareaorganizárii activitálii birourilor din subordine çi a activitátii acestora;
- verificare privind organizarea sistemelor de conducere çi control;
- verificarea privind implementarea standardelor de control intenVmanagerial çi

rup ortarc a imp lementäri i ;
- verificarea modului de stabilire a drepturilor salariale;
- verificarea implementárii recomandärilor formulate în rapoartele de audit intem;
- verificarea modului de încheiere çi derulare a contractelor de pazá çi securitate;
- verificarea organizârii çi respectarea cadrului legal, normativ çi procedural în ceea ce

priveçte activitatea contabilá;
- verificarea modului de recuperare a debitelor provenite din proiectele europene.

S.4.1.2. Conducere çi administra{ie
[P.A.1.2.1. Sístemul de conducere

Cel mai înalt for de conducere operalionalá al Academiei de Studii Economice din
Bucureçti este Senatul Universitar, ce îçi desfäçoará activitatea conform legislafiei în vigoare

çi conform Cartei Universitare, având rolul de a reprezenta interesele întregii comunitä1i
academice.

Rectorul asigurá un rol important în managementul executiv universitar, conform
indicatorilor de performan!ä managerialá, iar la nivel de facultate decanii, împreuná cu
întreaga structurä de conducere aferentá se ocupä de bunul management.

In cadrul Senatului Universitar regásim çi 25 de studenfi, ce reprezintá" ftecare
facultate în parte, reprezentând un procent de 25,77Yo din membrilor Senatului ASE. Aceçtia
au fost prezen\i la întâlnirile organizate cu comisiavizitei de evaluare institulionalä ARACIS
unde majoritatea au luat cuvântul çi au avut recomandäri de îmbunátá[ire a activitä1ii ASE în
funclie de facultatea/programul de studiu la care studiazá.

In ceea ce priveçte alegerea studenfilor reprezentanfi, aceasta se rcalizeazä ,,în trepte",
dupä cum au menfionat actualii studenfi reprezentanli în Senat:

- lanivel de grupä, studenfii îçi aleg un çef de grupä;
- lanivel de serie, studenlii îçi aleg un çefde serie, care e de preferat sá fie dintre çefii

de grupä, pentru o comunicare mai eficientá;
- la nivel de Consiliu al facultäçii, este de preferat ca dintre çefii de serie sá candideze

u-çi intenfia prin depunerea unui dosar format dintr-un CV si o(
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scrisoare de intenlie). În cazul în care un student, care nu este çef de serie, doreçte sã

candideze acesta trebuie sä depunä un dosar format din CV, scrisoare de intenlie qi un
tabel cu date çi semnäturi ai susfinätorilor din seria/anul din care face parte.

- la nivel de Senat, se pare cä doar studenlii reprezentanfi în Consiliile facultáçilor pot
sä candideze, în Regulamentul privind reprezentørea çi activitatea socialã a
studenlilor fiind specificatá doar procedura de aplicare doar pentru acest tip de

studenfi.
Conform Preçedintelui Senatului Studenlilor ASE, practica candidárii în ,,trepte" în

ceea ce priveçte implicarea în structurile de conducere este de preferat pentru o comunicare
mai eficientá.

Pentru toate tipurile de reprezentant al studenlilor este limitatä implicarea de media
generalä ponderatä, care trebuie sá fie minimum 8,00, excepfie fiind pentru çeful de grupá,
unde nu existá aceastá limitá.

Un alt lucru de precizat este faptul cä în momentul în care un student este ales çi
devine student reprezentant în ASE, devine automat çi membru al Uniunii Studenlilor din
Academia de Studii Economice (US-ASE), conform articolului (7), alineatul (2) din capitolul
I al Regulamentului privind reprezentarea çi activitatea socialã a studenlilor. Referitor la
acest aspect, am fost semnala{i de mai mulfi reprezentan{i ai studenfilor çi de cãtre a[i
studen{i cä studenfii reprezentanfi ce provin din alte organiza{ii studen{eçti (alta decât
US-ASE) ce reuçesc sä ajungã într-o structurã de reprezentare la nivel de conducere
sunt nevoiti sä renunfe la a mai face parte din organiza{ia studenfeascã din care fãceau
parte pânã la momentul respectiv çi sä facã parte doar din US-ASE.

Consideräm puncte slabe limitarea pe baza mediei pentru a candida pentru a

deveni reprezentant al studenfilor, încãlcându-se dreptul studenfilor de a fi aleçi
garantat de Codul Drepturilor çi Obligafiilor Studentului (aprobat prin OMECTS
3666/2012) çi, totodatã, practica de a se candida în trepte, cäci astfel numãrul de studenJi
reprezentanfi scade (totodatä, scázând çi numärul studenlilor cu drept de vot în alegerea
rectorului, spre exemplu, fapt ce scade puterea de influenfä a studenfilor în acest proces), dar
se çi limiteazä accesul studenlilor flará func{ii la a candida sau pentru a ocupa o astfel de
poziçie. În acelaçi timp, monopolizarea reprezentärii studen{ilor de cãtre o singurä
structurã çi apartenen{a studenfilor reprezentanli la US-ASE chiar fárá
consimfãmântul lor este un alt minus.

Recomandãm eliminørea limitelor de medie din procesul de alegere a studenlilor
reprezentanli, dar çi practica de candidaturã ,,în trepte" pentru a oferi tuturor studenlilor

çansa de a-çi reprezenta colegii.

Prin chestionarul aplicat studenfilor, am dorit sä aflám dacä aceçtia sunt mullumiçi de

reprezentanfii lor, astfel cä mai mult de jumátate din respondenli au declarat cá sunt foarte
mulçumifi de activitatea acestora, iar restul având ráspunsuri diverse, dupä cum se poate
observa çi în graficul de mai jos.

v-¿e\*
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in ce måsurä egti mullumit de activitatea studenlilor reprezentanti din
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Funclia executivá este asiguratá de cätre Consiliul de Administrafie, unde studenlii au

un reprezentant cu drept de vot, delegat dintre studenfii reprezentanli în Senatul universitar çi
un reprezentant cu statut de invitat, fãrä drept de vot, fiind delegat tot dintre studenlii
r epr ezentanli în S enat.

Comunitatea academicá are acces la Carta ASE çi la regulamentele interne de

funclionare (ROF, Regulamentul Senatului, Regulamentul Consiliului de Administralie etc.),
acestea regäsindu-se pe site-ul universitä1ii.

IP. A, 1. 2. 2. Mønøgeme nt strate gic
ASE are un plan strategic pentru anii 2015-2020, utt plan strategic de

internafionalizare2016-2027 çi o strategie de dezvoltare pentru anä2014-2020.
Aplicarea acestora se monitorizeazâ prin intermediul rapoartelor de activitate anuale,

care se regäsesc pe site-ulASE.

b. A..2.Baza materialã

5.4.2.1 Patrimoniu, dotare, resurse financiare alocate
1P.A.2.1.1. Spalíí de învã(ãmân| cercetare çì pentru ølte øctivitù(i

Universitatea oferä studenfilor obazá" materialä foarte diversificatä pentru a acoperi o

arie cãt mai largä de cerinle çi nevoi. În urma vizitáräbazei materiale, am constatat cá sãlile
de curs aflate într-un numãr de 13 clädiri se aflã la un nivel mediu de dotare, la unele
dintre ele fiind vizibil faptul cá necesitä o recondifionare, însá renovarea unor sáli çi
pregätirea lor într-un anumit domeniu antá, faptul cá existá un interes de investifii în aceastä
zoná,, ce rcprezintá un aspect foarte important ce necesitä permanent alocare de resurse pentru
îmbunätáfiri.

Din chestionarele aplicare am aflat cã studen{ii trag semnale de alarmã cu
privire la grupurile sanitare ce sunt în condifii precare, hârtia igienicä çi säpunul
lipsind în totalitate, acest lucru observându-se çi în vizita noasträ în anumite clädiri precum
Facultatea de Marketing, Moxa.

Totodatä, din discu{iile cu studenfii am aflat cã existã o insufîcienfä 
^laboratoarelor informatice, existând grupe de studenli (din acelaqi an, de la aceeaçi

specializare, cu aceeaçi fiçá a disciplinei) care fac ore în laborator aplicând conceptele
teoretice, qi alte grupe care parcurg doar conceptele teoretice în sáli de curs ñrâ aparaturá
informaticá.

noastrã este sä se urmäreascä cu prioritate o îmbunãtä{ire
curs çi a laboratoarelor cu aparaturã ce poate facilita desfãçurarea
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cursurilor, dar çi mentenanfa acestora în timp, precum çi renovarea grupurilor
sanitare.

Însä pentru o pärere foarte obiectivá în acest sens, am preluat räspunsurile din
chestionarul aplicat studenfilor ce studiazá zi de zi în ASE, acestea dovedindu-se unele
pozitive.

ln ce mãsurå eçti mullumit de baza rnaterialä a facultålii {laboratoare,
sali de curs, aparaturi, dotåri, bibliotecå etc.)?
¿ -¿t tèqrtaú)ta.,t

a Fûârte fiLialum¡t

ll Mu¡lum¡t

t Neffiullimít

I Foarte nenrullumit

În acelaçi timp, în cadrul chestionarului aplicat cadrelor didactice acestea au menfionat la
recomandári nevoia de a se investi înbazamaterialä çi echiparea sälilor de curs/seminar cu
echipamente corespunzâtoarc pentru un nivel mai ridicat al interactivitátii cursurilor.

ASE are în proprietate 16 cãmine, dotate cu lift (unele nefuncfionale de o perioadä
destul de lungä de timp - din spusele studenfilor, iar la momentul vizitei în unele cämine am
putut confirma acest lucru), acoperindu-se majoritatea cererilor de cazare primite din partea

studen{ilor çi, mai ales, cererile pentru persoanele cu dizabilitäli sau nevoi speciale.
Cáminele sunt dotate majoritatea cu säli de lecturá (mai pufin 5 dintre acestea)

existând un total de 2l de säli de lecturä çi 2 biblioteci. Cãminele dispun de rampe de acces

pentru studenlii cu dizabilitáfi. Totodatä, pentru studenfii cu dizabilitáfi sunt amenajate
camere la parterul câtorva dintre cämine, pentru ca acestea sä le räspundä nevoilor.

În discufiile pe care le-am avut cu studenfii, aceçtia s-au declarat mulfumifi de dotärile
care existä, însä au menlionat cá ar putea fi aduse anumite îmbunätä{iri, iar valoarea taxei de

cazare este apreciatá ca fiind în concordantä cu conditiile oferite.

9
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Din aplicarea chestionarului a reieçit faptul cá, 67,20/o din respondenli stau în cämin,
având páreri împãrfite, deoarece existá plusuri çi minusuri.

Nota medie, pentru condiliile de cazare, oferitá de respondenfii care locuiesc în cämin
este 8,23.

*suin ce måsunä sonsideri cå tarflful plä*it
este reflestat în conditiile de cazane?
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In ceea ce priveçte mäsura în care tariful plätit se reflectä în condifiile de cazare, nota
medie oferitá de respondenfi este 8,35.

îIn ceea ce priveçte pre{urile practicate de cantina universitãlll, räspunsurile sunt
maÍeamajoritate foarte bune, asta arátând cá studenlii considerä prefurile rezonabile.

rrydi &w&&ffi
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Cât de accesibile !i se par prelurile la cantinã?
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$i în ceea ce priveçte calitatea mâncärii servitä la cantine, studenfii s-au declarat, în
mare majorifate, ca fiind mulçumi1i, mai ales raportatä la pre{ul plätit pentru aceasta. $i noi,
echipa de evaluare am mâncat la una dintre cantinele din cadrul universitäçii, astfel reuçind sä

confirmám rezultatele ob{inute.
Recomandãm ca în toate incintele cantinelor sã se instaleze rampe de acces pentru

studenlii cu dizabilitã¡i.

in ce mäsurä cons¡deri cå tariful plätit este reflectat în calitatea
mancãrii?
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Biblioteca ASE este o bibliotecä cu tradilie încä de la înfiinfarea universitálii, are un
regulament propriu de funcfionare çi organizare çi dispune de 10 säli de lecturä cu 725 de
locuri. Aceasta oferä studenfilor o întreagá varietate de cärli pentru a le acoperi fiçele de
disciplinä, dar çi surplusul de informalie de care aceçtia pot avea nevoie. În susfinerea
acesteia intervine Catalogul Online, ce oferä informalii referitoare la baza de date
bibliograficá, ftcànd astfel utilizarea mai uçoarä a cärlilor în format frzic, dar çi oferirea unui
varietäli extinse de cãrli online gratuite, acesta putând fi accesat de oriunde.

Orarul bibliotecii este de luni pâná vineri în intervalul orar 8:30 -20:30, iar în sesiune
acesta este extins çi pentru zílele de sâmbätä.

Accesul studenfilor este gratuit çi se realizeazá prin intermediul unui card de acces
obfinut Studenfii pot împrumuta cärfi la domiciliu, iar perioada de retumare poate

34Ð

110 (23 3e/ù)

53 ('1'1.2o./o)

265 (5ô.1%)
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sä difere în funclie de tipul cárlilor (câte exemplare sunt în cadrul bibliotecii çi cât sunt de
solicitate). Toate aceste detalii sunt publicate çi pe site-ul bibliotecii
http://www.biblioteca.ase.rolindex.php/servicii/30-imprumutladomiciliu .

Tot în cadrul acesteia regäsim o legáturä directä cu diverse baze de date internafionale
folosite în cáutarea de materiale de cercetare precum Emerald, ISI, Complete etc. astfel
susfinând toate tipurile de cercetare indiferent de programul de studii.

Cu toate acestea, feedback-ul absolven{ilor cu privire la bibliotecä a fost cã ar fï
necesare mai multe manuale/articole de specialitateo cele existente deja fiind mai mult la
nivel de economie generalã.

$i feedback-ul profesorilor în ceea ce priveçte Biblioteca ASE este cä aceasta ar trebui
sä fie mult mai cuprinzátoare, cu acces la mai multe baze de date internafionale (ex: Thomson
Reuters, Compustat) çi a literaturii çtiinfifice cât mai recente.

Sala de sport este un plus de valoare adus universitäfii, deoarece aceasta se gäseçte în
clädirea rectoratului, unde studenlii pot avea acces gratuit, putând merge çi în afara orelor de
curs, astfel promovându-se miçcarea. Aceastä inifiativá o regäsim çi în 3 dintre cämine unde
avem sáli de fitness çi în alte 2 cámine sãli de recreere.

Recomandãm extinderea bazei sportive, cu terenuri pentru cât mai multe sporturi
(tenis, baschet, handbal etc.), dar çifacilitarea accesului studenlilor la bqzine de înot.

1P.4.2.1.4. Sßtemul de acordare a burselor çí altor forme de sprijin møterial pentru
studenli

La nivel de ASE Bucureçti se constituie o comisie pentru acordarea burselor din care
fac parte prorectorul responsabil cu relafiile cu mediul economico-social çi viala
studenfeascä, directorul Direcfiei juridic çi contencios administrativ, preçedintele Senatului
studenfilor çi vicepreçedintele Senatului studenfilor responsabil cu activitálile sociale,
secretarul çef çi çeful Biroului de Burse çi alte drepturi financiare. Comisia analizeazâ
propunerile fäcute de cätre Biroul de Burse çi alte drepturi financiare în ceea ce numäruI de
burse acordat fïecärei facultaçi çi o trimite cätre Consiliul de Administralie spre aprobare.
Fondul de burse este alocat în funclie de numäruI de studenfi bugetafi.

Bursele sociale se acordä în cazul fiecárei facultá1i în limita a 30Yo din fondul de
burse, însä doar studenlilor integraliçti. Totodatä, universitatea contribuie çi cu fonduri proprii
la fondul de burse.

Recomandãm eliminarea criteriului de a fi integralist pentru a putea beneficia de
bursã socialã, acesta fiind contrar prevederilor OM 3392/2017, iar scopul acestui tip de

bursã fiind de a veni în sprijinul studenlilor cqre sunt defavorizali din punct de vedere

financiar Si nu de rãsplãtire a perþrmanlei educa[ionale.
Bursele sociale, bursele speciale, bursele pentru ajutor social ocazional pot fi

cumulate cu orice alte burse obfinute de student.
În ümita fondurilor proprii disponibile, ASE oferä pentru studenlii de la ciclurile de

licen!á (anul II çi III) çi masterat burse de excelen!ä pentru merite deosebite (çtiinfifice,
culturale, sportive, organizatorice etc.), dupá cum urmeazá

- bursa ,,Mihail Manoilescu" - pentru întreaga activitate profesionalá", de cercetare

çtiinfifi cä, or ganizatoricä, culturalá çi sportivä;
- 5 burse pentru performanle deosebite în activitatea organizatoricá çi culturalä;
- 22 de burse pentru rczvltate deosebite în activitatea de cercetare (acestea fiind

împärlite egal pentru cele douä cicluri de studiu: 11 pentru licen!á çi 11 pentru
masterat);

- alte
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Mai jos vom expune çi o opinie a studenlilor legatä de acoperirea burselor la nivel de
universitate.

Un lucru pozitiv ce meritá precizat la acest indicator este faptul cá studenfii pot fi
admiçi pe caz social astfel fiind scutifi de taxa de çcolarizare, acoperind aceasta prin anumite
activitäli în cadrul universitä1ii (ajutor la cantiná, ajutor la bibliotecä, sprijin în anumite
evenimente etc.).

ln ce mãsurå consideri cä numãtul burselor, oferite la nivel de
universitate/facultate, este raportat la numärultotal de studenli?
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2. Domeniul B : Eficacitate educa{ionalã

a. Criteriul8.1. Con{inutul programelor de studiu

S.8.1.1. Admiterea studenfilor
Universitatea publicá informafii cu privire la admitere pe site-ul www.ase.ro çi prin

alte modalitáli de promovare, ftcãnd publicä Metodologia proprie de admitere. În aceasta

regäsim date referitor la cifra de çcolarizare aferentá anului respectiv, condiliile çi
documentele necesare pentru înscriere, calendarul de admitere, facilitälile oferite çi orice tip
de informafii cu privire la ceea ce txmeazá sä aibã impact asupra studentului.

Toate aceste informafii sunt postate cu 6 luni înainte pe site, care este principalul
motor de cäutare în aceastá direcfie, iar în metodologie nu existä cazul de discriminare,
respectându-se principiul egalitä1ii.

Admiterea se realizeazä astfel:
- depunerea unui dosar de candidaturä format din diplomã de bacalaureat/adeverin!ã

de absolvire a examenului de bacalaureat, a unui un eseu motivalional, datat çi
semnat, privind alegerea Academiei de Studii Economice din Bucureçti çi a
programului de studii (pentru prima opliune) (dacä programul este într-o limbä sträinä
atunci eseul va fi redactat în limba stráiná în care se studiazá în cadrul respectivului
program, iar dacá aplicä pentru programe atât în limba românä, cât çi într-o limbá
sträinä atunci se vor depune 2 eseuri, unul în limba româná qi unul în limba sträinä a

programului ales), copií ale documentelor de identitalø (în metodologie sunt precizate
a filegalizate sau certificate conform cu originalul), declaralie pe proprie rõspundere
prin care declarä cä nu a fost exmatriculat din ASE çi cä nu va beneficia concomitent
de finanlare de la buget pentru douä sau mai multe programe, 2 fotografii çi
chitan[alfacturã/bon valoric ca dovadä a achitärii taxei de înscriere;

- probä scrisä de competen!á lingvisticä (pentru candidalii care opteazâ pentru
programe organizate în limbi sträine).
Recomandãm eliminarea din metodologia de admitere a precizãrilor legate de

legalizarea documentelor de identificare ale candidalilor (certificat de naçtere, carte de

identitate, certificat de cãsãtorie etc.) øcestea fiind în contradiclie cu OUG 4l/2016 unde
este specfficat føptul cã universitã¡ile nu vor mai solicita copii legalizate.

5.8.1.2 Structura çi prezentarea programelor de studiu
1P.8.1.2.1. Structurø progrømelor de studiu

Academia de Studii Economice oferá o foarte mare importa$á îmbunátälirii continue
a programelor de studii prin inovarea continuä a informafiilor sau prin parteneriatele create în
mediul de afaceri.

Încä din momentul primului contact cu programul de studii, studentul sau potenlialul
viitor student primeçte informalii de pe site-ul universitä1ii. În momentul în care devin
studenli ASE, aceçtia intrá în posesia conturilor prin care se pot conecta pe platforma de
specialitate, unde pot gási fiçele disciplinelor çi alte informafii despre cursurile pe care le vor
urTna.

Un plus un aceastä zonä este consideratä comunicarea foarte buná cu mediul de
afaceri çi corelarea programelor cu piala muncii. La întâlnirea cu angajatorii am aflat
informafii foarte relevante cu privire la relafia pe care ASE o are cu mediul de afaceri, unii
dintre angajatori declarând cä au participat activ la elaborarea planurilor de învá!ámânt sau la
acttalizarea anumitor programe astfel încât acestea sä acopere cât mai mult açteptärile pe

venlii ASE.

7¿-¿---_
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Un minus ar fi faptul cä majoritatea companiilor acceptä studenli încá din anul I,
formându-i în modul în care au nevoie, ñrá a-i interesa ce anume studiazä, majoritatea
punctând chiar cá ei nu väd utilitatea urmärii a unui program de master.

Un plus este faptul cä unii dintre angajatori sunt foarte implicali çi în procesul de
înväfare al studenfilor, fiind invitafi de cätre cadrele didactice în a prezenta anumite practici
din mediul la afaceri la orele de curs, iar unii colaboreazá foarte bine cu organizafiile
studenfeçti, în cadrul proiectelor cärora deruleazá anumite sesiuni de formare pentru studenli.

Structura programelor de studii este una flexibilá, prin care se poate alege un traseu
propriu în ceea ce priveçte un prag de 30Yo din numár total de credite, oferindu-se discipline
oplionale çi facultative atàt din domeniul lor de studiu, cât çi din alte domenii.

Din discufiile cu studenlii am afTat faptul cä aceçtia çi-ar dori sä urmeze anumite
cursuri facultative care se desfäçoarä la nivelul universitãçii, dar cä din cauza faptului cá
acestea trebuie plátite, nu le urmeazä.

De aceea, recomandãm eliminarea plã¡ii disciplinelor facultative (cel pulin pentru 2
discipline/student/an universitar), astfel încât studenlii sã î;i permitã sã urmeze cursuri care
poøte i-ør ajuta sã se dezvolte în alte arii decât cele în care studiazã.

1P.8.1.2.3. Relevan(ø progrømelor de studiu
Programele de studii sunt construite astfel încât sä räspundä cerinfelor pielei muncii,

confinutul acestora reînnoindu-se permanent, prin consultarea angajatorilor, prin feedback-ul
studenlilor çi cel al absolvenfilor.

Absolvenlii çi studenlii sunt invitaçi la diverse întâlniri unde îçi pot exprima punctul
de vedere çi, în acelaçi timp, se distribuie çi anumite chestionare pentru a-çi spune párerea
despre programul studiat.

Recomandãri:
- a se pune un accent mai mare pe exemple din practicä pentru a exista o corelafie cu

conceptele teoretice;
- la întâlnirea cu angajatorii aceçtia au menfionat cá nu au încredere în învä!ämântul la

distan!á, de aceea recomandäm organizarea unei întâlniri cu aceçtia pentru a le expune
modalitatea de organizare a învä!ämântului la distan!ä, pentru a înlátura reticenla;

- organizarea de cursuri/proiecte interactive care sä dezvolte studenlilor o gândire
criticã çi pentru dezvoltarca de soft skills çi pregätirea inclusiv a cadrelor didactice în
acest sens.

- întocmirea unei baze de date cu contactele absolvenfilor universitáçii pentru ca
feedback-ul acestora sä fie mai usor de colectat.

b. 8.2 - Rezultatele învätärii

S.8.2.1 - Valorificarea calificärii universitare ob{inute
1P.8.2.1.1 Vølorílicøreø prín capacítatea de ø se angajø pe pìala muncíí

In urma întâlnirilor cu studenfii, absolvenlii çi angajatorii, am rámas pläcut surprinçi
de colaborärile celor 3 pági, deoarece existä un adevãrat suport din partea angajatorilor.
Existä o tendin!ä a studenfilor de a se angaja încá din primul an de studiu, avantajul firmelor
fiind acela cá pot sä îi formeze, însá. un aspect foarte important aflat de la absolvenfi çi
studenfi este faptul cä sunt încuraja{i sá îçi continue çi termine studiile.

ASE nu are un un mecanism de trackingiurmárire a parcursului în carierä al
absolvenfilor, având doar date despre cei ale cäror au contacte le au.

surprinçi sä vedem cä procentul studenlilor ce lucreazáîn domeniu
sunt angajafi într-un domeniu apropiat sau diferit. $i chiar în acest

z"<p\
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fel, nu vorbim doar despre a activa în domeniul studiat, important este cä universitatea
reuçeçte sä le dezvolte competenle prin care se pot adapta çi la alte domenii.

O recomandare din partea absolvenlilor ASE propusã în cadrul întâlnirii este cã ar fi
bine sã existe mai multõ înlelegere din partea cadrelor didactice pentru studenlii angøjøli,
mai multã corelare a teoriei cu ce se gãseçte pe piala muncii ;i mai mult øccent pe
demoltare de competenle ce lin de dezvoltareq personalã, cum ar fi soft sktlls.

La momentul actual, eçti angajat?
+ i i:. i1a :.*.;,l',tì ti.;\). t

| úa, írr dalr:en:ul sludiat

ll na, där în alt domeni$ decå{ cel
s!üdiåt

I Da înlr-un danrÈn¡ú aprût]ìatcu cei

sludiât

I Nu, nu lucrez

I P. B. 2. 1. 2 Valo r iJic ar e ø c affi c ãrií p rin c o ntin uür e a s t u dü lo r univ er s itør e
Existá o tendin!ä beneficä pentru universitate çi societate, în rândul studenfilor, de a-çi

continua studiile dupä ciclul de licen{ä la cel de master. În disculiile avute cu studenfii
reprezentanli, absolvenfii çi restul studenlilor, majoritatea s-au declarat mulfumiçi de calitatea
învä!ämântului în ASE, dorind sä îçi continue studiile tot în cadrul universitä1ii, în acelaçi
domeniu sau la un program de master din alt domeniu.

1P.82.1.3 Nivelul de satßføc(ie a studen(ilor în ruport cu dezvoltarea profesionølã çi
pers onølã øsig uratã de universítøte

ASE identificä gradul satisfacfie a studenlilor prin intermediul CCOC, care aplicä un
chestionar în urma cäruia este redactat çi un raport. La momentul vizitei nu existau o serie
de mãsuri pentru îmbunätäfirea gradului de satisfacfie a studenfilor, raportul fiind
publicat pe site-ul CCOC, dar çi discutat cu conducerea.

Recomandãm ca în urma fiecãrei aplicãri ø chestionarului de satisføclie, raportul cu
rezultatele sale sã conlinã ;i un plan de mãsuri concrete pentru îmbunãtãlirea acelor
deficienle semnalate de studenli.

Din discufiile avute cu studenfii, aceçtia s-au declarat mullumifi de traseul lor
educafional în cadrul ASE, ceea ce çi-ar fi dorit majoritatea fiind un numãr mai mare de
ore de practicã, cadre didactice mai deschise, cu metode de predare mai inovative (nu
doar celebrulPowerPoínt)rrun numär mai mare de ore pentru materiile mai difïcile çi un
accent mai mare pe limbile sträine.

Majoritatea studenfilor cu care am discutat au spus cá ar alege din nou ASE, dacä ar fi
sä înceapä încá o datá facultatea.

pe stadent ø metodelor de învãlare4

2.1,ûir6

11.29;
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În cadrul chestionarului aplicat cadrelor didactice i-am întrebat ce înseamná pentru ei
înväfámânt centrat pe student, fiindcä ne-am dorit sä vedem viziunea acestora cu privire la
acest concept çi, mai ales, cum privesc ei rela{ia student - profesor. Räspunsurile cadrelor
didactice au fost destul de complexe çi majoritatea au surprins foarte bine învá!ámântul
centrat pe student ca o formá de parteneriat între student çi profesor, care nu este bazalâ doar
pe o concentrare de informafii venite în principal din partea cadrelor didactice, ci pe un
schimb de informafä atàt din partea cadrelor didactice, cât çi din partea studenfilor, pe
atingerea rezultatelor învä!ärii prin metode de predare cât mai interactive çi mai diverse.

Un ráspuns foarte cuprinzátor din partea unui cadru didactic este urmätorul:î -.-,,Invã!ãmântul centrat pe student presupune implicarea acestuia ca partener în procesul
educativ, axarea activitãlilor didactice pe îmbinarea predðrii cu formarea ;i a învã!ãrii cu
evaluarea în mod continuu, consilierea ;i orientarea studentului în procesul de învãlare,
implicarea studenlilor în proiecte practice care sã evidenlieze în mod intuitiv cuno;tinlele
specifice materiei ;i sã stimuleze gândirea creativõ".

Credem cá, cel pufin în teorie, cadrele didactice cunosc termenul de învä!ämânt
centrat pe student, dar ôá în practicá au dificultáfi în a aplica. Îndräznim sä spunem asta
pentru cá majoritatea studenfilor cu care am discutat au spus cã majoritatea cursurilor
çi seminarelor se bazeazá pe un suport de curs în format PowerPoínt, poate câteva
exercilii practice (la materiile unde se poate acest lucru) çi discufii libere. Totodatä,
studenfii s-au plâns çi de faptul cã majoritatea cadrelor didactice cu o vârstä înaintatã
care nu sunt foarte deschise la a încerca noi metode de predare sau care nu çtiu sã
foloseascä resursele informatice de care dispun.

Recomandarea noastrã ^r fï ca universitatea sä organizeze cursuri de
perfec{ionare pentru cadrele didactice pentru a-çi îmbunätãfi abilitãfile pedagogice çi
modul de predare.

IP.B2.I.5 Orientørea în curiera ø studenlílor
Cadrele didactice au un program de consultaçii, afiçat pe platforma internä a ASE la

fiecare discipliná, unde studenlii pot solicita sprijin atât pentru materiile studiate, dar çi
pentru îndrumarea de care au nevoie.

Totodatá, sunt unele facultäli unde se practicâ programele de tutorat între studenli, sau
unde chiar çi profesorii sunt implicafi. Acesta este un exemplu de buná practicá care meritä sä
fie extins la nivelul întregii universitäçi.

De asemenea, în cadrul universitäçii funcfioneazáCentrul de Consiliere çi Orientare în
Carierá, care este destul de activ çi care organizeazä activitáti pentru studenli. Din disculiile
cu angajalii am putut observa cá centrul organízeazá destul de multe evenimente care vin în
sprijinul studenfilor.

Centrul de Consiliere çi Orientare în Carierä asigurä informarea orientarea çi
consilierea studenfilor. În urma vizitei la centru, unde am stat discutat cu cei 5 angajali
(directorul CCOC çi 4 psihologi) ai centrului, care ne-au relatat câteva din activitälile
desñçurate: consiliere psihologicá (individualä sau de grup), evenimente de tip trairring care
vin în sprijinul studenlilor (,,Stresul în sesiune", ,,Managementul timpului" etc.), colaboräri
cu organiza[iile studenfeçti în vederea realizárä anumitor evenimente (çcoli de varä, training-
uri).

Analizãnd numäruI angajalilor CCOC, observäm cä existä un deficit de 5,5 persoane
raportat la numãrul total de studen{i de ASE (aproximativ 22.992) - numärul minim de
angajati care ar trebui sá existe, conform Metodologiei-cadru privind organizarea çi

funclionarea centrelor de consiliere si orientare în carierã în sistemul de învãtãmânt
superior
respecta

, aprobatá prin OM 65012014, fiind de 11,5 de angaja[i, pentru a
cel pufin I angajat la fiecare 2000 de studenti.
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Recomandãm cre;terea numãrului de personal angajat la CCOC, astfel încât cel
pu/in norma legalã minimã de I angajat \afiecare 2000 de studenli sãfie respectatã.

CCOC mai aplicá çi un chestionar pentru absolvenli diseminat în mediul social media
sau pe e-mailul celor care existá înbaza de date a ASE, astfel linând legätura cu aceçtia, dar

çi un chestionar pentru actualii studenli care se numeçte Evaluarea calitã¡ii vielii studenle;ti.
Conform raportului anual rcalizalde CCOC pentru anuI20l6, au existat 1906 studenli

implicali în activitäçi de consiere psihopedagogicä, în testarea intereselor vocafionale sau în
sesiuni de consiliere în grup. Totodatä, au fost peste 3500 de studen{i informafi direct de

oferta CCOC, çi peste 1800 elevi/candidafi informafi de oferta educa{ionalä a ASE.
Recomandãm o promovare mqi mare a CCOC în rândul studenlilor, dar ;i

diversificarea activitãlilor acestuia, pentru ca mai mul¡i studenli sã beneficieze de serviciile
centrului, studenlii implicali pânã acum în activitatea CCOCfiindþarte pulini.

c. 8.3. Activitatea de cercetare stiintificã

5.8.3.1 Programe de cercetare
IP.B.3. 1. 1 Programørea cercetãríi

La nivelul ASE, existä un regulament care stá,labazaactivitälii de cercetare çtiinlificä
(,,Regulamentul privind organizarea, funclionarea ;i finanlarea cercetãrii ;tiinlifice") qi,
totodatã, funcfioneazä Direcfia Managementului Cercetãrii çi Inovãrii, care elaboreazá çi un
raport în ceea ce priveçte cercetarea în ASE, fiind public pe site-ul ASE.

ASE prezintá un real interes pentru cercetarea în domeniul în care activeazá,, cadrele
didactice sunt implicate în acest proces, însá acestea s-au plâns de timpul pufin care le mai
rämâne pentru cercetare, având în vedere cä trebuie sä participe activ în procesul de predare

çi pregátire a studenfilor.
Cercetarea în rândul studenfilor are loc preponderent la nivel de doctorat, unde

studenlii r ealizeazá proiecte çi articole individuale.
Recomandãm ca activitatea de cercetare sã fie încurajatã mai mult çi în rândul

studenlilor înscriçi Ia progrømele de licen!ã çi masterat.

IP. B, 3. l. 3 Valorfficarea cercetãrü
În cadrul ASE, cercetarea este valorificatä prin publicalii çtiinfifice, articole care sunt

publicate çi cotate. Un lucru pozitiv întâlnit este faptul cá çi studenlii sunt încurajafi sä facä
acelaçi lucru prin acordarea de burse de excelen[á, dar çi prin diverse conferin]e la care

studenlii pot participa.
La nivelul universitáçii regásim un numär de 285 de studii publicate în volumele

conferinlelor internafionale, 141 de cárli publicate în edituri nalionale, 25 de cár,ti publicatela
edituri internafionale çi are un numär de 591 de membri în colectivele de redac{ie ale unor
reviste cotate Web of Science saú incluse înbaze de date internafionale.

e^-
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3. Domeniul C - Managementul calitã{ii

a. C.1. Strategii çi proceduri pentru asigurarea calitã{ii

S.C.1.1 Structuri çi politici pentru asigurarea calitãfii
IP.C.1.1.1 Orgønizureø sßtemului de øsigurøre a cølitãçü

La nivelul Academiei de Studii Economice din Bucureçti existá o Comisie de
Evaluare çi Asigurare a Cølitã¡ii formatá. din 7 membri, în care este delegat un student din
partea studenfilor reprezentanfi în Senatul ASE. Anual este redactat un Raport de
autoevaluare a asigurãrii calitãlii academice din ASE, iar studen{ii reprezentanfi în Senatul
ASE elaboreazá. anual çi independent un Raport de asigurare a calitã¡ii în ASE. Rapoartele
sunt publicate pe site-ul ASE. Observäm în ultimul raport elaborat de cátre cá sunt semnalate
unele dintre problemele identificate çi de noi, însá care pâná la momentul vizitei nu au fost
rczolvate. Totodatã, raportul nu confine niçte recomandári clare din partea studenfilor pe care
conducerea sá le aibá în vedere.

Recomandãm cq în raportul de autoevaluarea elaborat de cãtre studenlii
reprezentanli sã fie formulate ;i propuneri concrete de mãsuri, pe baza problemelor
identificate, iar conducerea universitãlii sã linã cont de aceste recomandãri çi sã facã
demersuri pentru a le soluliona.

La nivelul fiecärei facultäli existá o comisie pentru evaluarea çi asigurarea calitä1ii,
unde existä çi studenli membri, care lucreazä împreunä cu comisia la nivel de universitate.

Activitatea comisiilor este asistatä logistic de cátre Biroul Managementul Calitáfii çi
Control Intern Managerial, cate participá activ çi la redactarea raportului de autoevaluare a
asigurárii calitälii academice.

Conform Cartei ASE procedurile de asigurare a calitá1ii sunt specificate în Codul de
asigurare a calitã¡ii, care este adoptat de Senatul ASE çi care stä labaza funcfionärii acestei
comisii.

IP.C,1,1.2 Politici çi strategíí pentru asígurareø cølitã(ii
In ceea ce priveçte politicile çi strategiile pentru asigurarea calitáçii, ASE s-a

concentrat ,,spre introducerea unui sistem de evaluare a procesului de învölãmânt çi cãtre
modificarea raportului de timp alocat pentru învö!ömânt çi învõlare", conform raportului de
autoevaluare.

b. C.2. Proceduri privind inifierea, monitorizarea çi revizuirea periodicã a
programelor çi activitãfilor desfäçurate

S.C.2.1 Aprobarea, monitorizarea çi evaluarea periodicã a programelor de
studiu çi diplomelor ce corespund calificãrilor
1P.C.2.1.1 Existen(ø çi uplícurea regulømentului privitor la iníçíereø, uprobarea,
monitorizareø çì evaluørea períodìca u progrümelor de studiu

Monitorizarea çi evaluarea programelor de studii se realizeazáînbaza regulamentului
,,Inifierea, monitorizarea çi revizuirea periodicä a planurilor de înváfámânt, grilelor de
competen!ä çi fiçelor de disciplinä".

Anual este redactat ,,Raportul de autoevaluare a asigurärii calitäçii academice", prin
intermediul cáruia se deruleazä monitorizarea çi evaluarea periodicä a programelor de studii
çi prin intermediul cäruia sunt aduse îmbunätáliri ale calitá1ii acestora.
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Decanatele facultäçilor elaborezâ oferta educalionalá în urma cáreia se stabilesc
planurile de învá!ämânt, acestea fiind discutate în Consiliile facultäfilor qi în Senatul
universitä1ii, unde studenlii rcprezentanfi pot expune puncte de vedere cu privire la acestea.

1P.C.2.1.2 Corespondenla dintre diplome çi culiJicãri
Programele de studii sunt elaborate çi revizuite în funclie de cerinlele çi dinamica

piefei calificárilor universitare çi profesionale atãt la nivel nafional, cât çi la nivel european

finându-se cont de documentele: ,,Clasificarea ocupafiilor din România", ,,Acordul tripartit
privind Cadrul Nalional al Calificärilor", Recomandarea Parlamentului european çi a

Consiliului privind stabilirea Cadrului european al calificärilor pentru învátarea de-a lungul
viefii" çi,,Cadrul european al calificärilor".

Absolvenfii sunt chestionafi prin intermediul unui formular sau prin intermediul unor
întâlniri orgarizate.

c. C.3. Proceduri obiective si transparente de evaluùre a rezaltatelor învätärii

S.C.3.1 Evaluarea studen{ilor
1P.C.3.1.1 Universitøteø üre un reguløment privind examínareø çí notarea studenlilor cure
este øplicat în mod ríguros çí consecvent

Evaluarea studenlilor se realizeazá conform regulamentelor interne: studenlii ciclului
de studii universitare de licen!á sunt evaluafi în conformitate cu prevederile ,,Regulamentului
privind activitatea didacticã pentru studiile universitare de licenlã, Capitolul VII -
Evaluarea cuno;tinlelor", studen{ii de la programele de masterat sunt evalua{i în
conformitate cu prevederile ,,Regulamentului privind activitatea didacticã pentru studiile
universitare de masterat, Capitolul VII - Evaluarea cuno;tinlelor",iat evaluarea studenfilor
doctorunzi are ca suport ,,Programul de pregãtire bazat pe studii universitøre avansate" qi

,,ProgramLtl individual de cercetare çtiinlificã", aceasta din urmä concentrându-se pe
valorificarea rezultatelor activitälii de cercetare, respectiv publicafii, participarea la
conferinfe, în concordan!ä cu calitatea acestora.

Studenlii cunosc modalitälile de contestare a notelor, iar regulamentul este publicat pe

site-ul universitä1ii astfel încât aceçtia sá aibá acces la el.
La începutul fiecárui semestru al anului universitar, Consiliile facultäçilor aprobä, la

propunerea directorilor de departament, Comisii de evaluare a cunoçtinlelor qi Comisií de
rezolvare a contestaliilor pe fiecare disciplinä. Comisiile stabilite precizeazá criterii unice de

evaluare pe discipline. Din comisia de evaluare la o disciplinä pot face parte çi cadrele
didactice care au desfäçurat activitäli de curs, seminar, laborator etc. O comisie este formatá
dintr-un preçedinte çi cel pulin un membru. Evaluarea cunoçtinfelor prin probä scrisä se face,
de regulä, pÅntezá, cu col! securizat, la toate formele de învá!ämânt în prezen[a comisiei de

evaluare çi a altor cadre didactice supraveghetoare. Evaluarea cunoçtinfelor prin probä oralá
se face pebaza biletului de examen, extras de student din setul unic de bilete, semnate de
preçedintele comisiei.

Regulamentele sunt puse la dispozilia studenlilor pe site-ul universitäçii.À,r,wv.ase.rg.
Din disculiile avute cu studenlii la momentul vizitei, aceçtia s-au declarat mullumi1i

de metodele de evaluare, însä au existat studenli care au considerat deficitarä evaluarea prin
examen oral care este bazatá pe un grad foarte mare de subiectivitate din partea cadrelor
didactice (ex.: Facultatea de Ciberneticä, Statisticá çi Informaticä Economicá, departamentul
de Ciberneticä).

rP.c.3.1.2. examinãrä în proíectarea predãrií çí învã(ãrü, pe cursuri çí
de

€Pt--
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Formele de evaluare a cunoçtinlelor studenlilor sunt: examen, verificare pe parcurs,

colocviu pentru practica de specialitate, acestea stabilindu-se în funclie de discipliná.
Condifiile care trebuie îndeplinite pentru a avea dreptul de a susline examenul final se vor
stabili în fiça disciplinei.

d. C.4. Proceduri de evaluare periodicä a calitä{ii corpului profesoral

S.C.4.1 Calitatea personalului didactic çi de cercetare
1P.C.4.1.1 Raportul dintre numãrul de cudre didactíce çí studenli

Organigrama privind structura de învä{ämânt çi de cercetare este conceputä astfel
încât raportul dintre numárul de posturi didactice si numãrul de studenfi sä fie la un nivel
optim, pentru toate programele de studii.

IP.C.4. 1.2 Evaluørea colegialã
Evaluarea din partea colegilor este obligatorie qi se organizeazá ce| pufin o datá la 5

ani, desñçurându-se conform documentului ,,Evaluarea periodicõ a calitãlii personalului
didactic ". Aceasta se realizeazä prin chestionare çi çedinfe de departament.

În Metodologia modificatä pentru evaluarea periodicã a calitãfii personalului
didactic çi de cercetare din cadrul ASE, este specificat faptul cá ,ro nouä evaluare poate fi
solicitatã înainte de împlinirea termenului de 5 ani de la ultima evaluare doar dacã au
intervenit elemente noi în activitatea didacticã çi de cercetare proprie care sä contribuie
la modificarea calificativuluioo.

Recomandãm ca evaluarea colegialã periodicã sãfie realizatð mai des de 5 ani.

1P.C.4.1.3 Evøluarea personølului didactíc de cãtre studen(i
Evaluarea personalului didactic de cätre studenli este obligatorie çi se realizeazâ

semestrial.
Rezultatele chestionarului sunt prelucrate în,,Raportul de sintezã" çi sunt discutate în

cadrul çedinlelor de Consiliu ale facultä1ilor.
In cazul în care existá cadre didactice care au calificative nesatisñcätoare atunci

Consiliul facultäfii are obligativitatea de a aplica anumite sancfiuni.
Din discu{iile cu studenfii am aflat cã aceçtia au auzit de evaluarea cadrelor

didactice de cãtre studen{i, cã çi-au evaluat proprii profesori, dar nu aa vázut vreun
rezultnt în urma evaluãrii.

Recomandãm publicarea rezultatelor evaluãrilor cadrelor didactice de cãtre studenli

;i a mãsurilor luate în urma acestora, pentru ca studenlii sã afle care este impactul
evaluãrilor pe care ei le fac ;i sã creascã încrederea acestora în proces.

Conform Cartei ASE, cap. XIII, art. 62, alineatul (7), ,,evaluarea activitãlii didactice
a personalului didactic de cãtre studenli este obligatorie, rezultatul acesteia fiind fãcut
public".

La momentul vizitei çi în urma discufiilor avute cu membri ai comunitälii universitare
am constat cá, rezultatele evaluãrii personalului didactic din partea studen{ilor nu sunt
publicate.

Motivalia managementului ASE a fost cä nu considerá necesarä publicarea acestora,
având în vedere cá, rezulfatele sunt discutate în Consiliile facultäfilor, unde sunt prezenli çi
studenfii reprezentanfi, prin urrnare studenfii ar trebui sä afle despre acestea.

În urma aplicárii chestionarului în rândul cadrelor didactice, am oblinut urmátoarele
rezultate atunci când au fost întrebafi dacá ar fi de acord cu publicarearezultatelor evaluärii
personalului didactic de cätre studenfi
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În ce mäsurå suntefi de acord sã se pubtice rezultatele evaluårii cadrelor
didactice de cåtre studenli?
I {)ìJ rî19i}iJÌ'ì:;fJl ¡

1s{ Toj

4t

;10

2ü

1ü

12 7 olol l?{ 7 val12 {111 .7 %,

8i? q/r'|

*{1 Yol , %)1 211 Yrj

Þ

oloì

(]

2 t 4 7 Õ,i 1ç

Dupä cum se poate observa, pärerile sunt împãrfite, iar majoritatea profesorilor tind sä
agreeze publicarea rezultatelor pentru ca tofi membrii comunitäçii universitare sä aibä acces la
ele.

Totodatä, la completarea chestionarului, unele cadre didactice au declarat cä ar fi de
acord carcztltatele acestor evaluäri sá fie publice în condi{iile în care s-ar crea o metodologie
care sä nu mai permitä anumite erori (ex.: studenfi care completeazâ formularul de evaluare,
dar care nu au fost prezenfi la cursuri pentru a putea oferi acea evaluare).

Recomandøre: Crearea unei metodologii în ceea ce priveSte evøluareø cadrelor
didactice de cãtre studenli mai cuprinzãtoare, østfel încât rezultatele evaluãrii sã fie reale ;i
corecte.

IP. C. 4. 1. 4 Evøluarea de cùtre mønügementul uníversìtù(ii
Evaluarea de cätre managementul universitälii se realizeazá anual, fiecare cadru

didactic raportându-i directorului de departament. Fiecare cadru didactic este evaluat de
directorul de departament çi de membrii consiliului departamentului conform Fiçei de
evaluare din Raportul de sintezã a calitã¡ii activitãlii personølului didactic. Dupä aceastä
efapá, dosarul este evaluat çi de cátre Comisia de evaluare a facultálii (aceasta fiind formatä
din decan çi prodecani) urmând a fi redactat ,,Raportul de sintezã".

e. C.5. Accesibilitatea resurselor adecvate învä{ãrii

S.C.5.1 Resurse de învã{are si servicii studenfeçti
IP.C. 5. 1. 1 Dßponibilitatea res urselor de învãløre

ASE asigurá resursele de învälare atàt în format clasic, cât çi în format electronic.
Biblioteca ASE cuprinde un numär destul de mare de manuale atãt din !arä, cât çi din
sträinátate, dupá cum se poate observa çi pe site-ul acesteia hlfp:1.../..W.ww,.þihligtsça. .

Pentru accesul la bibliotecä çi pentru a împrumuta manuale, studenfii au nevoie de un
card de acces care este eliberat de cátre universitate gratuit, în urma solicitärii acestui lucru.

Absolvenfii ASE au recomandat achizi{ionarea mai multor cãrfi de specialitate

K_
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[P.C.5.1.2 Predarea cø sursã aînvãlãrií
În urma aplicärii chestionarului în rândul studenfilor, rezultatele în ceea ce priveçte

satisfacfia studenlilor cu privire la metodele de predare este una preponderent bunä çi foarte
bunä. Rezultatele se pot observa çi în graficul de mai jos.

in ce mäsurä eçTi mullumit de metodele de predsre ale cadrelor
didactice?
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În cadrul formularului pentru cadrele didactice, fiind întrebate cãttimp alocä pregátirii
unui curs/seminar, räspunsurile cadrelor didactice au fost destul de diverse, variind dela2 ore
pânä la o säptämânä. Totodatá, cadrele didactice au oferit câteva exemple de metode de
predare pe care aceçtia le folosesc la orele de curs/seminar, majorifatea spunând cá folosesc
ca suport o prezentare PowerPoint,însá s-au mai precizat çi organizarea anumitor dezbateri,
prelegeri, studii de caz, jocuri de rol, exemple din viala realä sau din piafa muncii a
conceptelor teoretice, filme care sä ajute la o mai bunä înfelegere ale conceptelor teoretice
etc.

1P.C.5.1.3 Programe de stimulare çi recuperare
Din discufiile avute cu studenfii, aceçtia ne-au relatat faptul cä existä anumite

discipline unde existá anumite programe de tutorat (ex: statisticá, matematicä etc.), însä nu
este o practicá care sä existe la nivelul întregii universitá1i.

De asemenea, în chestionarului aplicat studen{ilor i-am întrebat care a fost
disponibilitatea profesorilor de a le räspunde la întrebãri în afaru orelor de curs, iar rezultatele
au fost destul de diverse aça cum se poate observa çi în graficul de mai jos.

33.90¡í
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ln ce mãsurä ai gãsit disponibilitate din partea cadrelor didactice în
afara orelor de curs?
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Aceeaçi întrebare a fost adresatä çi cadrelor didactice, si anume cât de des apeleazä
studenlii la orele de consultaçie pe care le au, rezultatele fiind la fel de diverse precum cele
ale studenfilor, acestea putând fi observate în graficul de mai jos.

Programe de simulare pentru studenlii cu performanle înalte nu aufost identificate la
momentul vizitei, de aceea recomandãm a se implementa astfel de activitãli.

Cât de des sunteli apelat de cätre studenl¡, în afara CIrelor de
curslseminar (facern referire la evenTuale consultalii)?
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IP.C. 5. 1.4 Servicií studen(eçtí
ASE asigurä studenlilor sãi o serie de servicii sociale çi sportive: cazare, cantinä, säli

de sport çi de recreere, servicii de consiliere, dispensar medical cu douä cabinete (localizat în
cäminul Moxa Nou). Serviciile medicale puse la dispozifie sunt de medicinä generalá çi
stomatologie, în cabinete medicale în care îçi desñçoará activitatea 9 medici çi 8 asistente.
Acesta are program de luni pâná vineri între orele 8:00-19:00.

Recomqndãm ca mãcar unul dintre cele douã dispensare sõ îSi extindõ programul de

funclionare çi în perioada weekendului, în eventualitatea existenlei anumitor situatii în care
studenlii ar ovea nevoie sã apeleze la serviciile acestuia.

Totodatä, ASE primesc la începutul anului un ghid al studentului realizat de
cätre nivel de universitate, US-ASE. Acesta este în format tipärit çi se acordá în

K,ÉU

nq

.!l¡Á

Florea Petrula Mádälina Bränescu Alexandru - Dorin



principiul studenlilor de anul I licen!ä. Pe site-ul ASE http://student.ase.rol, apare doar o
variantä a ghidului din2014, însä documentul nu poate fi accesat.

Recomandãm actualizarea inþrmaliilor çi documentelor pe site-ul universitãlii ;i de

pe site-urile facultã¡ilor (exemplu: ghidul bobocului care atât pe site-ul facultã¡ilor, cât ;i pe
site-ul destinat studenlilor este prezentat într-o variantã din 2013 sau 2014).

În cadrul universitäçii existá Direclia Socialá, care este conceputä pentru rezolvarca
problemelor sociale ale studenfilor çi gestionarea altor activitáli specifice.

Totodatä, în cadrul ASE existä çi un prorector responsabil cu activitatea
administrativá, socialá çi relaliile cu studen{ii, prin intermediul cäruia problemele sociale ale
studenlilor sunt atent monitorizate.

Universitatea dispune de 16 cámine cu o capacitate de 5546 de locuri, iar cazareaîn
cámine se realizeazá în limita locurilor repartizate fiecärei facultäfi.

Locurile de cazarc sunt distribuite pe facultáçi în funclie de ponderea studenfilor cu
finanlare de la buget, iar în cadrul facultäçilor, distribulia acestora pe ani de studiu, se

realizeazá în funcfie de cererea de cazare, exceplie fiind anul 1 licen!ä çi master, pentru care

ponderea se stabileçtela600/o din cereri. Repartizarea se realizeazá,în funcfie de medie çi de
preferinfele exprimate de cätre studenfi la completarea cererilor.

Responsabilá cu rcpafüzarca locurilor de cazare este Comisia de Cazare care are în
componen!ä un preçedinte çi între 26-31 de studenli, desemnali de cätre Senatul Studenfilor
ASE, provenind de la toate facultälile din cadrul universitá1ii.

Totodatä, se pästreazá locuri de cazarc pentru studenlii cucazuri sociale çi pentru cei
cu dizabilitäli.

ASE dispune de 2 spalii amenajate pentru servirea mesei atât pentru studenfi, cât çi
pentru cadrele didactice çi personalul administrativ.

In ceea ce priveçte mobilitäfile de tip ERASMUS, existä un Birou Erasmus* care

asigurä gestiunea acordurilor de cooperare, managementul centralizat al programelor de

mobilitate pentru studenli çi recunoaçterea perioadelor de studii efectuate în sträinátate în
baza ,,Regulamentului privind mobilitã¡ile studenleçti în cadrul programului ERASMUS ;i al
programelor asimilate" .

Voluntariatul în cadrul ASE
În ASE funclioneazá mai multe organiza!ä studenleçti, unele asumându-qi çi

reprezentarea studenfilor prin statut: US-ASE - organizatia la nivel de universitate, Sindicatul
Studenfilor din CSIE (SiSC) - organizalia care îçi asumá reprezentarea la nivelul Facultálii de

Ciberneticä, Statisticä çi Informaticä Economicä, ASCIG - organizafia care îçi asumä
reprezerÍarea la nivelul Facultáçii de Contabilitate çi Informaticã de Gestiune, çi alte câteva
organiz4ú'ä profesionale (ce nu îçi asumä rcprezentarea studenlilor, ci dezvolfarea personalä çi
profesionalá a acestora): VIP (Voluntari pentru Idei çi Proiecte), AEGEE Bucureçti, AIESEC,
ASEAM, ASER, BOS çi ECOTUR.

La momentul vizitei, am solicitat o întâlnire cu reprezentanli ai tuturor organizatäIor
studenfeçti din ASE. Reprezentanfii universitáçii, mai exact Preçedintele Senatului Studenfilor
(care a fost delegat în a ne sprijini în acest sens) nu a reuçit sä organizeze o astfel de întâlnire,
spunând cá ne va oferi numerele de telefon aIe reprezentanlilor organiza[älor pentru a-i
contacta çi a discuta cu ei dacä dorim.

Noi am luat legätura cu organizatäIe çi le-am invitat la o întâlnire,lacare au participat
4 organiza[ä.

Unele dintre problemele semnalate de acestea au fost:
- lipsa contractelor de comodat pe sediile unde îçi desñçoará activitatea, care au expirat încä
din luna iulie a anulur trecut;

Pç(o=---
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- taxe solicitate pentru folosirea spaliilor universitäçii, deçi acestea organizeazä proiecte
pentru studenfi;
- obligativitatea ca studenjii reprezentanfi aleçi sá facä parte din US-ASE;
- practica în timpul studiilor este prea pufinä çi condifionatä de realizarea acesteia doar pe
durata unei zile pe säptämâná.

Toate organizaläIe sunt sprijinite de cátre universitate prin alocarea unui spafiu într-
una dintre clädirile ASE, unde toate organiza!äle îçi au sediul.

La momentul vizitei, nicio organiza\ie nu avea contract de comodat încheiat cu
universitatea pentru spafiul în care îçi desñçoará, activifatea. Din acest motiv a existat un
conflict între organiza{iile studenfeçti çi Consilierul Rectorului pe Probleme Studen{eçti,
care se ocupä cu relalionarea directä cu organiza{iile.

La întâlnirea cu Consilierul Rectorului am discutat cu acesta despre problemele care
au apärut în acest sens, iar din punctul säu de vedere orgarizfiäle studenfeçti au fost vinovate
cäci nu au depus rapoartele de activitate la timp la universitate. În acelaçi timp, atitudinea
acestuia la adresa organiza[älor studenfeçti a lásat de dorit, aceasta fiind una de nepäsare.

Recomandãri:
- îmbunätã{irea relafiilor dintre ONGS'uri çi universitate;
- sprijinirea organrzafiilor cu spafii unde sã îfi desfãçoare activitatea färã a li se solicita
taxe;
- încheierea contractelor de comodat între ONGS-uri si universitate.

Secr etar iatul general ;i s ecr etariatel e facultã¡ilor
În urma discufiilor avute cu studenlii reprezentanli în Senatul ASE, studenlii

reprezentanli din cadrul orgartizSiilor studenleçti, dar çi cu studenfi prezenli la universitate în
timpul vizitei, ni s-a semnalat activitatea deficitarä a secretariatelor facultãfilor, dar çi a
secretariatului general, dar çi o conduitã necorespunzãtoare a personalului care
lucreazã în cadrul secretariatelor.

Recomandõm ca personqlul secretariatelor sã fie instruite astfel încât studenlii sã nu
mai aibã parte de experienle neplãcute în cadrul acestora, precum çi împãrlirea
secretariatelor pe tipuri de activitãli astfel încât volumul de studenli sã fie mai mic çi astfel
mai u;or de sprijinit.

f. C.6.Baza de date actuahzata sistematico referitoare la asigurarea internã a
calitätii

S.C.6.1 Sisteme de informafii
1P.C.6.1.1 Baze de date si ínforma(ü

Gestionareabazelor de date este realizatä de cätre Direcfia Tehnologia Informafiei çi
Comunicalii, în a cärei componen!á se aflä Serviciul Informaticá çi Serviciul Refele.

Bazele de date sunt disponibile la nivel de rectorat, facultate (la secretariat),
departament, direcfie. Majoritatea proceselor care se desñçoarä în ASE sunt informatizate:
admiterea studenfilor, repartizarea locurilor în cámin, contabilitatea institufiei, salarizarea
personalului, gestionarea activitälii de cercetare çtiinlificä, evidenfa studenlilor, situaliile
çcolare, completarea suplimentului la diplomá, acordarea burselor (socialä, de studiu, de
merit, de performan!á çi de excelen!ä), acordarea burselor çi mobilitälilor intracomunitare.

g. C.7. Transparen{a informafiilor de interes public cu privire la programele de
studii çi, dupã caz, certificatele, diplomele çi calificärile oferite

s.c.7.1 publicã
IP.C. de inþrma(ii publice

t){H
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Informalii despre ASE: regulamente, hotárâri la nivel de universitate, date despre
programele de studii çi oferta educafionalá, facilitäÍi oferite studenfilor, fiçe ale disciplinelor,
programul secretariatului, informalii financiare etc. se regäsesc pe site-ul universitáçii
\1,r1r\y.a,$ç.r:Q, precum çi pe site-urile facultäçilor.

De asemenea, în cadrul ASE, funcfioneazá, serviciul de Marketing çi Comunicare în
ASE care oferä informafii, celor ce solicitá, despre procesul de învä!ámânt, proceduri de

selecfie etc.
Recomandãm optimizarea site-ului universitãlii pentru a fi mult møi u;or de parcurs

çi creørea mai multor secliuni în cadrul øcestuia, pentru a fi møi u;or de accesat. Totodatõ,
ar fi utilã ;i crearea unei secliuni cu toate regulamentele ;i metodologiile relevante ;i de

interes pentru studenli (unele metodologii fie lipsesc, fie nu sunt actualizøte, unele
documente de interes sunt greu de gãsit, nefiind încãrcate în secliuneø de regulamente, unele
se regãsesc doar pe site-urilefacultã¡ilor. ).

h. C.8. Funcfionalitatea structurilor de asigurare a calitäfii educa{iei, conform legii

S.C.8.1 Structura institufionala de asigurare a calitã{ii educa{iei este conformã
prevederilor legale çi îçi desñçoarã activitatea permanent
1P.C.8.1.1 Comísía coordoneøzã øplicørea procedurilor çí dct¡v¡tã(¡lor de evaluare çí
asigurare a cølitã(ü

În ASE funclioneazä Biroul Managementul Calitálii çi Control Intern Managerial,
care coordoneazá çi asigurá suportul logistic necesar desñçurarea activitá[ilor curente
determinate de managementul çi asigurarea calitä1ii serviciilor educalionale çi de cercetare
qtiinfificá din cadrul ASE. Rectorul este direct responsabil pentru asigurarea calitälii
serviciilor educalionale çi de cercetare çtiinlificá din ASE.

De asemenea, a fost creatá Comisia pentru evaluarea çi asigurarea calitã¡ii, al cärui
rol principal este promovarea la nivelul universitá[ä a culturii calitäfii. Aceastá comisie
elaboreazá, anual ,,Raportul de qutoevaluare a asigurãrii calitã¡ii academice din ASE
Bucureçti".

Comisii similare au fost create çi la nivel de facultate ) cate întocmesc anual un raport
de autoevaluare a fiecárui program care este prezentat în Consiliul facultálii çi mai apoi
publicat pe site.

þ€a-----
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rv. Lnaliza SWOT

Puncte tari Puncte slabe
Atragerea investifiilor private în
baza materialá a universitäfii:
atelierul digital, amfiteatre renovate;
Implicarea companiilor çi în
procesul de înväfare a studenlilor,
astfel cá, reprezentanli ai acestora
participä la unele cursuri pentru a
oferi informafii din practicâ;
Studenfii ASE au posibilitatea
(datoritá relafiei foarte bune dintre
mediul de afaceri çi universitate) de

a se angaja în domeniul studiat încä
din timpul studiilor de licenfä,
existând încurajare din partea
angajatorilor de a-çi continua
studiile;
Activitatea constantä a Comisiei de
evaluare ;i asigurare a cølitã¡ii în
universitate çi implicarea studenfilor
în aceastá activitate, aceçtia
redactând çi un raport al studenlilor
privind calitatea în ASE;
Centrul de Consiliere çi Orientare în
Carierä destul de activ çi implicat în
activitáÍi çi evenimente pentru
studenli;
Platforma interná ASE în care se

gäsesc informafiile relevante pentru
studenli;
Posibilitatea studenlilor de a avea
ore de sport çi încurajarea acestora în
acest sens.

/) ,/

Folosirea metode de predare
învechite sau doar a unor suporturi
de curs în format PowerPoint de
cátre profesori, care nu au nici un
impact asupra studenlilor;
Baza materialä învechitä, care nu a

rcprezentat o investilie prioritarä
pentru universitate;
Baza sportivä slab echipatá;
Existenfa de discipline facultative cu
platá pentru studenfi, aceçtia
declarând cá, ar fi urmat anumite
discipline cane af fi fost de interes
pentru ei, dar cä nu au fãcut acest
lucru din cauza faptului cä acestea
trebuie plätite;
Lipsa cä4ilor de specialitate çi de

actualitate necesare pentru
acumularea de informalii
indispensabile pe piafa muncii (ex.
ciberneticä - inteligen!ä artificialä);
Activitatea deficitarä a
secretariatelor în relalionarea cu
studenfii;
Neasigurarea aceloraçi condilii de
studiu pentru tofi studenfii, existând
serii de studenfi unde unele grupe
beneftciazâ de activitatea la
laborator, iar allii nu, aceçtia având
aceeaçi programá de studiu;
Nepublicarea rezultatelor evaluárii
cadrelor didactice de cátre studenfi;
Cursuri ale cadrelor didactice
neactualizate;
Relafia uçor tensionatä dintre
universitate çi organizfiäle
studenleçti;
Solicitarea de anumite taxe pentru
sälile universitálii de la organizatäle
studenleçti;
Existenfa condiçiei de medie la
candidaturile pentru studenli
reprezentanfi, practica de
candidaturä ,,îî trepte" pentru a
deveni student reprezentant, dar çi
obligativitatea studenlilor
reþrezentanti de a face parte din US-
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ASE în momentul în care au ajuns în
aceastá func!ie:

- Site-ul urriversitälii greoi de parcurs,

acesta neavând legäturi usoare de

ajunge la toate clorneniile de interes,

dar çi lipsa anumitor regularrerlte,

metoclologii care ar trebui sä fie
publice çi uçor de accesat pentru tofi
mernbrii conrunitäfii universitare;

- Lipsa unor prevederi çi mäsuri clare

îrr ceea ce priveçte hárfuirea sexualá

în cadrul Codului de liticä ASE;

- Inexistenfa unei proceduri de alegere

a studenfilor reprezentanli în Cornisia

de Eticã çi Deontologie Profesionalä,

precum çi nereglernentarea duratei

manclatului acestora;

- Absenfa funcfiei de Ombudsmatr;

- Lipa rarnpelor de acces pentru

stuclenfii eu dizabilitäli în unele

clädiri ASE;
- Existenfa criteriului de stuclent

integralist pentru a putea beneficia cle

bursá socialá;

- Solicitarea de copii legalizate a

documentelor de identificare ale

candiclafilor prin rnetodologia cle

adrnitere;

- Legätura destul de slabä a

urriversitáfii cu absolvenlii sái;

- Lipsa unor nrásuri concrete pentru

creçterea satisfacliei studenfilor;

- Nurnárul mic de angajali al CCOC,

care este insuficient în rapoft cu

nunráml de stuclen{i ai universitäfii;

- Irnpactul scãzut si prornovarea slabá a

CCOC în rândul studenfilor ASE;

- Absenfaunorreconrandãri/propuneri/

nrãsuri concrete din partea studenlilor

reprezentanli în raportul de

autoevahrare pe care aceçtia îl
realizeazá.

FI
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Oportunitã{i Ameninfãri

Solicitarea unui feedback constant

din partea studenfilor ce practicá

voluntariatul, deoarece ei sunt cei ce

iau pulsul cornunitá1ii studenfeçti din

ASE, datoritá implicárii constante în

universitate, dar çi datoritã implicárii
în a organiza evenimente pentru

studenIi;

Realizarea de parleneriate cu alte

universitä1i ce desÍãçoarä progiame

de studii în domeniul economic
pentru a se desñçura programe de

schimb de experienfá între studenli;

Sprijinirea organizaliilor studenfeçti

în a organiza proiecte pentru studenf i,

care sá aducä plus valoare studenfilor
ASE.

Existenla de plograme în dor¡eniul
economic în cadrul Universitá1ii ctin

Bucureçti;

Nurnárul în continuá scädere a
absolvenfilor de bacalaureat.

'
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V. Reconrandãri

Optintizarea site-ului universitátii pentru a fi nrult mai uçor cle parcurs çi crearea rnai multor
secfiuni în caclrul acestnia, ¡rerrtlu a fi mai uçol de accesat. Totoclatä, ar fi utilä çi crearea unei
sec(ir.rni cu toate regularrrentele si rnetodologiile relevante si de interes pentru stuclen{i.

Adãugarea cle linl<-uri cãtre toate secfiunile, departarnentele si colnisiile clin ASE pe site-ul
principal (ex.: link cätre site-ul Cotnisiei de Eticã, linl< cãtre site-ul special destínat stuclenfilor
etc.).

Asigurarea parcrrgerii uuui nutrrár cle cliscipline facultative în regirn graturit perrtru studenfi (cel

pr-rtin 2 pe an urriversitar).

Elaborarea unei tletoclologii a evahlär'ii cadrelor didactice de cätre studenfi rrrai cuprirrzätoare

çi rnult rnai bine ft¡nclamentatã.

Publicarea rezultatelor evaluärii cadrelor diclactice de cãtre studenli (dacã nu pe site-ul
universitäçii, urácar pe platforrna internä a ASE), astfel încât toli studenfii sá aibä acces la
acestea, sä afle care este inrpactul evaluärilor çi pentm a lé creçte îrrcredelea în ¡rloces.
Organizarea cle cursuri de forrnale colrtirruä pentru cadiele clidactice, pentru a-çi îmbunátäfi
abi litätile peclagogice.

Prioritizarea investif iilor ìn baza rnaterialã, inchlsiv îu lab,oratoarele inforrnatice.
Implicarea studen{ilor cle altã nationalitate sau care fac partã clin cliverse minoritä1i în structurile
de conclucere ale universitã1ii prin alocarea unrri loc strict pentru acestia în Senatul

universitar/ConsiIiile facultãtilor (mäcal cu statrìt de invitat).
Înrbunätã[irea relafiilor cu orgattizafiile stuclenteçti, sprijinirea çi consultarea constantä a

acestora.

E,litninarea taxelor pentru organizarea de evenirrellte în sãlile universitãtii atunci când acestea

sunt orgauizate de cátre studentii/organizafiile stuclentesti diu ASE, pentru studenfii ASE.
Introducerea unor'¡rrevecleri çi a urrot'lrräsnri clale pentnr cazurile cle hárfuire sexualá si,

totodatä, lnecanisnre de plotectie a victirnelor în Coclul cle Eticá ASE.

S¡recifìcarea în cadrul legulatnerrtului cle furrcfionare al Cornisiei de eticã si deontologie
profesionalã a moclalitãtii de alegele a stuclen{ilor replezentalrti în CEPD, precurn çi dLrrata

maudatului a acestora.

Înfìintarea funcliei de Otnbudstlan în caclrul ASE care sä aibä rolul de a-i consilia, în conditii
de indepenclenfä, irrrparfialitate si corrficlentialitate ¡re tofi mernbrii cornr"rnitälii acaclemice care

se considerä tratafi incorect.

Eliminarea criteriilol cle medie tnininrá din procesul cle alegere a studen(ilor reprezentanfi, dar

çi practica de candidaturá ,,în trepte" pentru a oferi tuturor studen{ilol sansa de a-si reprezenta

colegii. Totodatä, elilninarea obligativitåtii studentilol reprezentanti cle a face parte din US-
ASE.
Instalarea rampelor cle acces, pentru studentii cu dizabilitáti, îu toate clãdirile ce aparlin sau în
care funcfioneazä ASE (cãrnine. cantine, corpuri în care au loc cursuri).
Extinderea bazei sportive, cu terelìuri pentru cât rnai rnulte spolturi (tenis, baschet, hanclbal

etc.), dar çi facilitalea accesului stuclentilor la bazine de înot.

Eliminarea criteriului de a fì integralist perrtru a putea belleficia de bursá socialä, acesta fiind
contrar or OM 339212017, iar scopul acestui tip de bursä fiind cle a veni în spri.iinul

nt defhvorizaf i clin punct cle vedere financiar çi nu cle rãsplãtire a perlolmanlei

(("'^'.-.--
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Elirninarea din metodologia de admitere a cerinfelor cu privire lalegalizarea clocumentelor de

identificare ale candidafilor'(certifìcat de naçtere, carte de identitate, certifìcat de cásätolie etc.)

acestea fiind în contradicçie cu OUG 4112016, unde este specifìcat faptul cã univelsitäçile nu

vor rnai solicita copii legalizate.

Corelalea conce¡rtelor teoretice predate Ia cnl'suri cu exemple din practicä, pelìtru ca studen{ii

sä înfeleagá mult mai uçor çi urai coucret ceea ce se întâmplä pe piafa muncii.

Organizarea de întâlniri cu angajatorii ASE pentru a le expune rnodalitatea de organizare a

înväfärnântului la distan!á.

Întocmirea unei baze de date cu contactele absolvenfilor r¡niversitä1ii pentru ca feedback-ul

acestora sã fie mai uçor de colectat.

Organizarea de culsrui/proiecte interactive care sä dezvolte studenlilor o gândire cLiticä çi
pentru dezvoltarea de soft skills çi pregätirea inclusiv a cadrelor didactice în acest sens.

În urtl-ta fiecãrei aplicäri a chestionanllui de satisfàcfie a studenfilor, raportul cu rezultatele sale

sä conliná çi un plan de mãsuri concrete pentrrì înrbunãtãlirea acelor deficienfe semnalate de

studen{i.

Creçterea numãrului de personal angajat la CCOC, astfel îucât cel pufin nonna legalã rninrmã

de 1 angajat la fiecare 2000 de studenf i sä fìe respectatä (confonl OM 65012014).

Promovarea mai mare a CCOC în rândul studenfilor, dar çi diversifìcarea activitätilor acestuia,

perrtru ca rnai mr.rlçi studenli sã benefìcieze de serviciile centrului, studenlii irnplicafi pânä acutn

în activitatea CCOC fìind foarte pufini.
a
Iuculajalea activitätii de cercetare în r'ândul studen{ilor înscliçi la programele de licen!á çi
lnasterat.

Elaborarea de propuneri çi nrãsuli concrete, în cadrul raportului de autoevaluarerealizat de cätre

studençii reprezentanfi, pe baza problemelor identifìcate de cätre studenli, iar conducerea

universitä1ii sä finä cont de aceste recomandári çi sä facá demersnri pentru a le solufiona.

Realizarea evaluärii colegiale periodice urai des de 5 ani.

Achiziçionalea rnai rnultor cãrfi de specialitate la biblioteca ASE.

Implenrentarea progl'amelol de sirrrulare perìtru studenlii cu pet'fbtranfe înalte.

Extinderea programului de funcfionare, a rräcar unuia dintre cele douä dispensare nredicale, çi
pe perioada weekendului, în eventualitatea existenfei anumitor situalii în care studenlii ar avea

nevoie sä apeleze la serviciile acestuia.

Instruirea personalului secretariatelor astfèl încât studençii sä nu mai aibä parte de experienje

nepläcute în cadrul acestora, pl'ecum çi îrnpãrfirea secretariatelor pe tipuri de activitã1i astfel

încât volumul de studenti sä fìe niai mic çi astfel mai uçor de sprijinit.

VI. ANEXE
ANEXA I

Chestionar studen{i - Acatlemia de Stutlii Economice din Bucuresti

Sctlutare!

Ç
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Noi, studenlii evaluatori din cadrul comisiei de evqluare institulionalã ARACIS, avem
rugãmintea de a completa acest chestionar care ne va fi de þlos în creçterea gradului de
calitate a învã!ãmântului superior din ASE.

In urma vizitei noastre vom realiza un raport, unde vom atøSa çi rezultatele acestui
chestionar, de aceea sperãm sãfii cât mai sincer.

Mul¡umim pentru spr ij in !

I. Întrebãri generale
1. Ciclul de studiu:
a. licen!ä
b. master
c. doctorat

2. Anul de studiu:
a. Anul 1

b. Anul2
c. Anul3

3. Facultatea lacare studiezi:
a. Facultatea de Adminisftarea Afacerilor, cu predare în limbi sträine
b. Facultatea de Administralie çi Management Public
c. Bucharest Business School ($coala de Afaceri)
d. Facultatea de Business çi Turism
e. Facultatea de Ciberneticã, Statisticá çi Informaticä Economicä
f. Facultatea de Contabilitate çi Informaticä de Gestiune
g. Facultatea de Economie Teoreticá çi Aplicatä
h. Facultatea de Economie Agroalimentarä çi a Mediului
i. Facultatea de Finanfe, Asiguräri, Bänci çi Burse de Valori
j. Facultatea de Management
k. Facultatea de Marketing
l. Facultatea de Relafii Economice Internafionale

4. În ce mäsurá gáseçti informafii utile pe site-ul çi platformele universitãL+ä?
(1 - foarte micä mäsurä; 10 - foarte mare mäsurä)

t234s678910
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5. Cât de des îfi este cerut feedback în legäturä cu provocárile pe care le întâlni{i în
Universitate?

a. Lunar
b. Semestrial
c. Anual
d. Nu s-a cerut feedback

il. Despre cadre didactice
4.1. In ce mäsurä eçti mullumit de metodele de predare ale cadrelor didactice?

d.i.l.a. Foartemulçumit
d.i.l.b. Mullumit
d.i.1.c. Nemulçumit
d.i.1.d. Foarte nemultumit

A.2. Cât de importante consideri materiile studiate din punct de vedere al
necesitägii în domeniul ales?

d.i.1.d.i.1.a. Foarteimportante
d.i.l.d.i.1.b. Importante
d.i.1.d.i.1.c. Folositoare
d.i.1.d.i.1.d. Irelevante

A.3. Cât de des î!i este solicitat feedback din partea cadrelor didactice?
(l - Foarte rar; 10 - Foarte des)

1234s678910

A.4. In ce másurá ai gäsit disponibilitate din partea cadrelor didactice în afara
orelor de curs?

(1 - foarte micá mäsurä; 10 - foarte mare mäsurä)
r2345678910

4.5 Ai efectuat pânä acum vreo evaluare a cadrelor didactice?
i.l.a. Da
i.l.b. Nu

III. Bazamaterialã si servicii studentesti
A.l. În ce m¿surä eçti mullumii debaramaterialä a facultälii (laboratoare, sáli de

curs, aparaturi, dotäri, biblioiecä etc.)?
i. l.b.i. l.a. Foarte mulçumit
i. I .b.i. I .b. Mul{umit
i. l b.i. 1.c. Nemullumit
i. 1 .b.i. 1 .d. Foarte multumit
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A.2. Locuieçti într-un cämin al Universitäçii?
i.l.a. Da (Continuä cu întrebärile despre cazare)
i.l.b. Nu (treci peste întrebärile legat de cazare)

4.3. În ce mäsurä eçti mulfumitlá de condiliile de cazarc din cämin?
(1 - Foarte micá mäsurá; 10 - Foarte mare mäsurä)

12345678910

A.4. In ce mäsurä consideri cá tariful plátit este reflectat în condiliile de cazare?
(l - Foarte micä mäsurä; l0 - Foarte mare mäsurá)

r2345678910

4.5. Cât de accesibile !i se par prefurile la cantiná?
(1 - deloc accesibile; l0 - Foarte accesibile)

123456789 10

4.6. În ce mäsurä consideri cä tariful plätit este reflectat în calitatea mâncärii?
(1 - foarte micä mäsurä; 5 - Foarte mare mäsurä)

12345

A.7. În ce mäsurä consideri cá, numárul burselor, oferite la nivel de
universitatelfacultate, este raportat la numärul total de studenti?

(1 - Foarte micä mäsurä; 10 - Foarte mare mäsurä)
t2345678910

fV. Reprezentare studenfeascä
4.1. Cât de mult este promovat Statutul Studenlilor în cadrul universitätii?

i.1.b.i.1.a. Ne-a fost prezentat çi l-am citit
i.l.b.i.1.b. Am discutat pebazalui
i.1.b.i. 1.c. Am auzit despre acesta însä nu çtiu ce confine
i.1.b.i.1.d. Nu çtiu nimic despre acest document

A.2. Când întâmpini o dificultate,la cine apelezi în primá etapâ?
i.1.a. Secretariat
i.1.b. Studenfi reprezentanli
i.l.c. Organiza[ia studen{eascä reprezentativâ la

facultate/univers itate
i.1.d. Profesori
i.l.e. Decan
i.1.f.Rector
i.1.g. Altä variantá de räspuns: ......

utq

nivel de
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4.3. În ce mäsurá eçti mulçumit de activitafea studenlilor reprezentanli din
Consiliul Facultáfii çi Senatul Universitäçii?

(1 - Foarte micä másurá; 10 - Foarte mare mãsurä)
r2345678910

A.4. În ce mäsurä eçti mullumit de activitatea organizaliei studenfeçti
reprezerÍativä la nivelul facultãlii de care apar\ä?

(1 - Foarte micä másurá; 10 - Foarte mare mäsurä)
1234s678910

V. Angajabilitate
4.1. La momentul actual, eçti angajat?

i.1.g.i.1.a. Da, în domeniul studiat
i.1.g.i.1.b. Da, dar în alt domeniu decât cel studiat
i.1.g.i.1.c. Da, într-un domeniu apropiat cu cel studiat
i.1.g.i.1.d. Nu, nu fucrez

VI. Recomandäri
Dacá, ar fi sá propui îmbunátäfiri activitäçii universitälii, care ar ft acelea?
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ANEXA 2

Chestionar cadre didactice - ASE Bucuresti

Stimate cadru didactíc,
Noi, studenlii din cadrul comisiei de evaluare institulionalã ARACIS, ovem

rugãmintea de a ne rãspunde la câteva întrebãri în ceea ce priveçte Academia de Studii
Economice din Bucureçti.

Prezentul chestionar are rol de a ne oferi informalii despre øctivitatea
dumneavoastrõ çi nu numai. Aceste informalii ne vor fi de þlos în realizareq unui raport, ce

are ca scop creçterea calitõ¡ii învãlãmântului superior în ASE.
În acelø;i timp, chestionarul este anonim, prin urmare ne açteptãm la rãspunsuri

sincere din partea dumneavoastrã, rezultatele fiind ataÇate raportului mai sus men/ionat.
Võ mul¡umim pentru suslinere!

I. Întrebäri de cunoaçtere
4.1. Facultatea în care vá desfäçurali activitatea este:

a. Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi sträine
b. Facultatea de Administrafie çi Management Public
c. Bucharest Business School ($coala de Afaceri)
d. Facultatea de Business çi Turism
e. Facultatea de Ciberneticä, Statisticä çi Informaticä Economicá
f. Facultatea de Contabilitate çi Informaticä de Gestiune
g. Facultatea de Economie Teoreticä çi Aplicatä
h. Facultatea de Economie Agroalimentará çi a Mediului
i. Facultatea de Finanfe, Asiguräri, Bãnci çi Burse de Valori
j. Facultatea de Management
k. Facultatea de Marketing
l. Facultatea de Relatii Economice Internationale

1. Gradul dumneavoastrá didactic este

a.a. Asistent
a.b. Lector
a.c. Conferenfiar
a.d. Profesor

II. Intrebãri generale
a.d.l. In ce mäsurä cunoaçteli prevederile Cartei ASE în ceea ce îi priveçte pe

studenli?
(1 - Foarte micá másurá; 10 - Foarte mare másurá)

r2345678910

a.d,2. În câteva rânduri, vä rugám sä ne spunefi ce înseamnä pentru dumneavoastrá
sistem de învä!ämânt centrat pe student?

a.d.3. Pe o scalä de la 1 la 10, cum aprecia[ircl{ia dumneavoasträ cu managementul
universitä1ii?
(1 - deloc bunä; 10 - foarte buná)

2345678910
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a.d.4. Dar relafia cu managementul facultaçii în care vä desfãçurali activítatea?
(1 - deloc buná; 10 - foarte bunä)

12345678910

ru. Despre activitatea dumneavoastrã ca çi cadru didactic:
a.d.4.a.i.l. In ce mäsurá considerafi relevantä curricula disciplinei pe care o predali în

raport cu cerinfele pe piafa muncii?
(1 - deloc relevantä; 10 - foarte relevantä)

12345678910
a.d.4.a.i.2. Cât de des vä actualiza[i suportul de curs?

A.l.a) Anual, în func{ie de feedback-ul studenfilor
4.1.b) La cftiva ani, în funclie de schimbärile care se produc pe piala muncii
A.l.c) Nu îmi amintesc când am modificat ultima oarä suportul de curs

a.d.4.a.i.3. Cât timp alocafi pregätirii unui curs/seminar?

a.d.4.a.i.4. Ce metode de predare folosili la cursurile/seminarele dumneavoastrã?

a.d.4.a.i.5. În ce mäsurä considerati cá agreeazä studenlii modul dumneavoastrá de
predare?
(l - foarte micá másurä; 10 - foarte mare mäsurä)

12345678910

a.d.4.a.i.6. Cât de des suntefi apelat de cätre studenli, în afara orelor de curs/seminar
(facem referire la eventuale consultaçii)?
(l - foarte rar; 10 - foarte des)

12345678910

a.d.4.a.i.7. In ce másurá considerali relevant feedback-ul studenfilor, în ceea ce vá
priveçte activitatea didacticá?
(1 - foarte micä mäsurá; 10 - foarte mare másurä)

12345678910
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a.d,.4.a.i.8. În ce mäsurá sunteli de acord sä se publice rezultatele evaluärii cadrelor
didactice de cätre studenfi? (Fie pe site-ul universitä1ii, fie intern în cadrul
universitä1ii pentru ca studenlii sä aibä acces la rezultate).
(l - foarte micá mäsurá; 10 - foarte mare mäsurá)

12345678910

a.d.4.a.i.9. Ce abilitäfi/competenle considerafi cá deprind studenlii în urma participärii la
cursurile/seminarele dumneavoasträ?

IV. Intrebäri de final
i.1.g.i.1.d.i.1. Recomandäri pentru îmbunátälirea activitälii ASE (acestea pot fi din

sfera didacticä, de cercetare sau managerialä):

i.1.g.i.1 .d.i.2. Dacä dorifi sá ne mai comunicali ceva ce noi nu v-am întrebat...
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