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Domnului Prof. univ, dr, Nicolae ISTUDOR

Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucuresti

Stimate Domnule Rector,

Subiectul prezentei scrisori este informarea universitä{ii privind continutul raportului de evaluare externä

a calitä[ii din Academiei de Studii Economice din Bucureçti, numitä în continuare çi ASE.

Scopul evaluårii institu{ionale externe efectuatä de cätre Agen[ia Românä de Asigurare a Calitä{ii în

învä!ãmântul Superior (ARACIS) în perioada 7-9 martie 2018, la sediul Academiei de Studii Economice din

Bucureçti, a fost acela de a identifica çi certifica mäsura în care Universitatea räspunde interesului public çi se

preocupä de: creçterea calitälii educa{iei çi cercetärii çtiin{ifice, organizarea eficientä a structurilor institu{ionale,

administrative çi manageriale, monitorizarea rezultatelor çi performanlelor academice ale Universitälii, contribuind

prin acestea, la promovarea încrederii în standardele de acordare a calificärilor universitare, respectiv a

diplomelor.

Pentru a räspunde scopului declarat al misiunii de evaluare institulionalä externä, echipa de expe(i evaluatori s-a

concentrat asupra urmätoarelor elemente principale:

o Examinarea mecanismelor çi procedurilor de asigurare çi îmbunätälire continuä a calitälii proceselor de
predare-învälare çi de cercetare precum çi a rezultatelor aplicärii acestora la nivelul programelor de studiu;

. ldentificarea modului în care Universitatea aplicä referin{ele incluse în Metodologia privind asigurarea calitã,tii

çi exercitä dreptul legal de acordare a diplomelor çi calificärilor;

. Aprecierea capacitäfii structurilor institu[ionale çi administrativ-manageriale ale Universitä$i, de a formula çi
aplica strategiide creçtere/îmbunãtäfire a calitäliiînvä!ãmântului çi cercetärii çtiinfifice.

Obiectivele principale ale misiunii de evaluare institutionalä externä a Academiei de Studii Economice din

Bucureçti au fost u rmätoarele :

. sä verifice existenla si menfinerea consecventã a fundamentelor unei culturi a calitä$iîn cadrul programelor

educafionale çi în activitä{ile de cercetare-dezvoltare-inovare çi mäsurile întreprinse de universitate pentru

promovarea çi consolidarea unei înalte calitä{i în procesele de educa{ie çi formare profesionalä în cadrul

Academiei de Studii Economice din Bucuresti;

. sä evalueze mäsura in care la nivelul universitälii existä preocupäri pentru crearea çi consolidarea durabilä a

bazelor profesionale, çtiinfifice gi logistice pentru ca membrii comunitälii universitare, actorii din mediul

economic, social çi institulional çi publicul larg. sä dispunä de un acces constant, transparent çi rapid la

informa{ii relevante çi nedistorsionate, de încredere çi explicite despre modul în care universitatea

gestioneazä programele de studii pentru care dispune de acreditare sau autorizare provizorie de func{ionare,

oferä diplome, certificate de studii universitare çi fundamenteazä calificäri, care respectä standardele

nalionale çi asigurä conformitatea cu cele mai bune practici academice europene çi cu principiile unei

autentice culturi a calitälii activitäfilor academice; 
,

. sä contribuie la promovarea çi consolidarea unei culturi a calitä$i çi la formularea/dezvoltarea de strategii

care sä garanteze aplicarea principiilor calitä(ii în procesele de predare-învä{are gi cercetare çtiin[ificä în

institu(ia de înväfãmânt superior evaluatä;
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a sä aprecieze mäsura în care studenlii, angajatorii çi publicul au acces la informalii clare, de încredere çi

explicite despre modul în carc Academia de Studii Economice din Bucureçti oferä programe de studii,

diplome çi calificäri ce respectä cerinlele nafionale, în conformitate cu standardele academice europene çi

principiile de calitate;

sã creeze conditiile ca, în situa{iile în care se constatä existen{a unor disfunctionalitäli în asigurarea calitälii

programelor de studii, sä se recomande ini{ierea ac{iunilor de îrnbunätälirehemediere a acestora;

sä se recomande mecanisme prin care sä se îmbunätä{eascä calitatea procesului de educalie çi formare

profesionalä, transparen{a gestiunii çi responsabilitatea publicã a institu{iei de învä!ämânt superior.

Modul de organizare a evaluärii externe institutionale

Evaluarea institu{ionalä externä s-a desfäçurat conform prevederilor Ghidului activitä[ilor de evaluare a

calitä{ii programelor de studii universitare çi a institu[iilor de învätämânt superior Partea a lll-a - Evaluarea

externä a calitä[ii academice din institu[iile de învätämånt superior acreditate (evaluarea extemä institutionalä),

cu modificärile ulterioare.

Organizarea çi desfáçurarea evaluärii institufionale externe la Academia de Studii Economice din Bucureçtis-a

realizat cu respectarea tuturor prevederilor metodologice specifice ARACIS, pe baza unui program detaliat,

stabilit în colaborare cu institufia vizitatä.

Evaluarea institulionalä extemä efectuatä la Academia de Studii Economice din Bucurestia avut în vedere

urmätoarele trei componente:

o auditarea instituliei în ansamblu, cu referire la organizare, administrare, managementul calitä{ii çi

respectarea legislafiei în vigoare;

r auditarea, prin eçantionare, la nivelul programelor de studii. în acest sens au fost selectate 9 programe de

studii universitare de licen{ã organizate în cadrul unora din cele 12 facultäli care func{ioneazá,În prezent, în

cadrulASE;

. modulîn care Academia de Studii Economice din Bucureçtia transpus în practicä recomandärile fäcute în

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

Componen{a comisiei de evaluare externä institutionalä a ASE, a fost urmätoarea:

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

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

Daniela-Mihaela lspas - ARACIS , Secretar tehnic;

Prof.univ.dr. Dinu Airinei - Universitatea ,fllexandru loan Cuza" laçi, Expert Comisia Consultativä;

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

institu!ionalä;

Prof.univ,dr, llie Rotariu - Universitatea ,,Lucian Blaga" Sibiu, Expert evaluator la programul Adminisharea

afacerilor (în limba englezä);

Prof,univ.dr. Gabriela Prelipcean - Universitatea ,,Stefan Cel Mare" Suceava, Expert evaluator la programul

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

Prof.univ.dr. Cälin Hintea - Universitatea "Babeç-Bolyai" din Cluj-Napoca, Expert evaluator la programul

Administra{ie publicä;

Prof.univ.dr. Mariana Man - Universitatea din Petroçani, Expert evaluator la programul Ciberneticä economicä;

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

Oontabilitate çi informaticä de gestiune;

Prof.qniv:dr. Maria.Madela Abrudan - Universitatea din Oradea, Expert evaluator la programul Economie

agroalimentarä çi a mediului;

a

a
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Prof.univ.dr. luliana Ciochina - Universitatea ,,Constantin Brâncoveanu" Piteçti, Expert evaluator la programul

Economie çi comunicare economicä în afaceri;

Prof,univ.dr. Marius Sorin Dincä - Universitatea ,,Transilvania" Brasov, Expert evaluator la programul Finanle çi
bänci;

Prof,univ.dr. Mihaela Lulaç - Universitatea "Babeç-Bolyai" din Cluj-Napoca, Expert evaluator la programul

Economie çi afaceri internalionale.

Din echipa de experli pentru evaluarea institutionalä a ASE au mai fäcut parte expertul evaluator strãin

desemnat de ARACIS, prof. univ. dr. Milan Pol - Universitatea Masaryk, Brno - Cehia, precum gi studentii

Mädälina Petrufa FLOREA (Universitatea ,,Alexandru loan Cuza" din laçi) - delegat ANOSR çi Dorin Alexandru

BRANESCU (Universitatea de Vest din Timiçoara) - delegat UNSR.

Evaluarea institu[ionalä a ASE s-a realizat pe baza unei analize complexe a actului managerial care a

avut la bazä raportul expertului evaluator de program çi evaluãri suplimentare efectuate asupra serviciilor

funclionale ale ASE, a managementului general practicat la nivelul instituliei çi a funclionalitä{ii componentei de

asigurare a calitätiide la nivel de departament pânä la nivelde institutie.

Evaluarea s-a efectuat pe baza rapoartelor de evaluare institu{ionalä internä a universitä[ii çi a

programelor de studii, întocmite de cätre ASE, precum çi a altor materiale solicitate de cätre membrii comisiei în

timpulvizitei.

În cadrul evaluärii externe a calitälii la nivel institu$onal au fost evaluate çi urmätoarele programe de

studii universitare de licentä: Administrarea afacerilor (în limba englezá), Administrarea afacerilor în comer,t,

turism, seruicii, merceologie çi managementul calitãtii, Administralie publicä, Ciberneticá economicá, Contabilitate

çi informaticä de gestiune, Economie agroalimentarã çi a mediului, Economie çi comunicare economicá în

aface ri, F in anle si bánci, Economie si af aceri intern ationale.

il.1. STRUCTURA tNSTtTUTtEl. OFERTA EDUCATTONALA (DOMEN[, PROGRAME DE STUDil)

Academia de Studii Economice din Bucureçtia fost înfìinlatä prin Decretul Regal nr. 2.978 din 6 aprilie

1913, publicatîn Monitorul Oficial al României din 13 aprilie 1913 sub denumirea,,Academia de Înafie Studii

Comerciale çi lndustriale".

În anul 1947, Academia de înalte Studii Comerciate çi tndustria/e, în urma fuziunii cu Academia de SfudrT

Cooperatiste, çi-a schimbat denumirea in Academia de $tiin,te Comerciale sl Cooperafi.sfe, pentru ca un an mai

tâziu sä i se dea titulatura de. tnstitutul de $tiin,te Economice si Planificare. În anul universitar 1967-1968,

denumirea sa se schimbã din nou. în Academia de Sfudri Economice din Bucuresti, denumire care se pästreazä

çiastäzi.
Academia de Studii Economice din Bucurestieste în prezent, o universitate de stat de interes nalional,

cu personalitate juridicä, çi face parte din Sistemul European d Învä{ämântului Superior, constituit în anul 2005.

ASE este o universitate de cercetare avansatä çi educalie, care funclioneazä pe baza principiului autonomiei çi al

räspunderii publice çi care dispune de libertate universitarä, în baza Constituliei României, a legislaliei din

domeniul învätämântului superior românesc çi a celorlalte reglementãri legale din România, fiind o organizalie

non-profit.

Academia de SfudrT Economice din Bucurestia fost evaluatä institutional în urmä cu 5 ani, în perioada

15-17 mai 2013,iar în urma respectivei vizite institu(ionale, a oblinut calificativul "Grad de încredere ridicat' (ase
uedea Hotárârile ConsiliuluiARACIS în çedinla din data de 25.07.2013).

La data prezenteivizite de evaluare institu{ionalä, în ASE funclioneazä 12 facultäliacreditate, la nivelul

cärora se desfäçoarä programe de studii universitare de licen!ä (acreditate sau autorizate provizoriu, la forma de

înväfämânt cu frecven!ä sau la distan[ä) çi de masterat, în conformitate cu Hotárârea Guvernului nr. 140/2017

pentru aprobarea Nomenclatoruluidomeniilor çi al specializãrilor/programelor de studii universitare si a structurií
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instituliilor de învá!àmëtnt superior, pentru anul universitar 2017-2018, modificatä çi completatä prin Hotãrârea

Guvernului nr. 615/2017 çi Hotãrârea Guvemului nr. 117/2017 din 16 martie 2017 privind domeniile si programele

de studii universìtare de master acreditate si numãrul maxim de studenti ce pot fi çcolarizaliîn anul universitar

2017-2018, modificatä çi completatä prin Hotárârea Guvernului nr. 614/2017 .

Sediul Academiei de Studii Economice din Bucureçticonform legii de înfiin(are, a cartei gi a site-ului

oficial al universitälii este în Piala Romanä Nr. 6, sector 1, Bucureçti. Cele 12 facultãli au sediile în 6 clädiri proprii

ale ASE .Prin facultälile sale çi Centrul lD-lFR, ASE organizeazä în clädirile proprii din teritoriu çi studii

universitare de licen{ä la forma de învä!ämânt la distan!ä.

Academia de Studii Economice din Bucuresti, în conformitate cu Organigrama proprie çi cu Hotárârea

Guvernului nr. 140/2017 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializárilor/programelor de studii

universitare çi a structurii instituliilor de învá!ãmêtnt superio4 pentru anul universitar 2017-2018, modificatä çi

completatä prin Hotãrârea Guvernului nr. 615/2012, funcfioneazä la momentul efectuärii vizitei de evaluare

externä cu 1 1 domenii de licen!ä organizate în 12 facultäfi, dupä cum urmeazä:

Nr.

crt.
Facultatea

Domeniul de
licenfä

Specializarea/ Programul de studii
universitare de licen{å (locafia

geograficå de desfäçurare çi limba
de predare)*A

Acreditare
(Ay

Autorizare
de

funcfionare
provizorie

(AP)

Forma de
învå[ämânt

Numär de
credite de

studii
transfera

bile

Numär
maxim de
studen[i

care pot fi
çcolarizafi

1

Facultatea de
Economie

Teoreticä çi
Aplicatä

Economie
Economie çicomunicare

economicä în afaceri
A IF 180 300

2

Facultatea de
Economie

Agroalimentarä çi a
Mediului

Economie

Economie agroalimentará çi a

mediului
A IF 180 375

Economie agroalimentarã çi 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
qermanä) A IF 180 100

4.
Facultatea de

Business çi Turism
Administrarea

afacerilor

Administrarea afacerilor în comer!,

turism, servicii, merceologie çi
manaqementul calitätii

A IF 180 500

Administrarea afacerilor în comer!,
turism, servicii, merceologie çi

managementul calitãlii (în limba

enqlezä)

AP IF 180 100

5.
Facultatea de
Management

Management

Manaqement A IF 180 600

Manaqement (în limba enqlezä) AP IF 180 100

Manaqement A ID 180 100

Manaqement (la Piatra Neamt) A ID 180 50

Manaqement (la Deva) AP ID 180 75

6.
Facultatea de

Marketing
Marketing

Marketinq A IF 180 450

Marketinq (în limba enqlezä) AP IF 180 100

Marketinq A ID 'tB0 125

Marketinq AP IFR '180 100

7

Facultatea de
Ciberneticä,
StatistiCå si
lnformaticå
Economicå

Ciberneticã,

statisticä çi
informaticä
economicå

Ciberneticä economicä A IF 180 220

lnformaticä economicä A IF 180 300

lnformaticä economicä (în limba

englezä) AP IF 180 100

4
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Nr.

cÉ.
Facultatea

Domeniul de
licen!ä

Specializarea/ Programul de studii
universitare de licen[å (locafia

geograficã de desfåçurare çi limba
de predare)*A

Acreditare
(A)/

Autorizare
de

funcfionare
provizorie

IAP)

Forma de
învä!ämânt

Numär de
credite de

studii
transfera

bile

Numår
maxim de
studen!i

care pot fi

çcolarizafi

lnformaticã economicä A ID 180 125

Statisticã si previziune economicã A IF 180 100

L
Facultatea de

Finan!e, Asiguräri,
Bänci çi Burse de

Valori

Finante

Finante si bãnci A IF 180 500

Finante si bänci (în limba enqlezã) AP IF 180 100

Finante si bänci A ID 180 100

Finante si bãnci (la Buzäu) A ID 180 50

L
Facultatea de

Contabilitate çi
lnformaticä de

Gestiune

Contabilitate

Contabilitate çi informaticä de
qestiune A IF 180 550

Contabilitate çi informaticä de
qestiune A ID 180 150

Contabilitate çi informaticä de
qestiune (în limba enqlezä)

AP IF 180 125

Contabilitate çi informaticä de
qestiune (la Deva)

AP ID 180 75

10.
Facultatea de

Rela{ii Economice
lnternafionale

Economie çi
afaceri

internationale

Economie çi afaceri internationale A IF 180 460

Economie çi afaceri internalionale
(în limba enolezä)

A IF 180 125

Limbi moderne
aplicate

Limbi moderne aplicate (englezä -

francezã)
AP IF 180 100

11

Facultatea de
Administra{ie çi

Management Public

Çtiin!e
administrative

Administra{ie publicä A IF 180 350

Socioloqie Resurse umane AP IF 180 120

12.
Bucharest

Business School
($coala de Afaceri)

Administrarea

afacerilor

MBA Româno-Canadian (în limba
enolezã)**)

A IF 120 50

MBA Româno-Francez INDE (în

limba enqlezä)**)
A IF 120 50

MBA Româno-Francez INDE (în

limba enqlezä)**)
A IFR 120 50

MBA Româno-German
"Management antreprenorial" (în

limba qermanä)**)
A IF 120 25

Management
Dezvoltarea economicã a

întrePrinderii**)
IF 120 60

De asemenea, la data prezentei vizite de evaluare institu{ionalä, în ASE funclioneazä urmätoarele

programe de studii universitare de masterat, organizate în cadrul a l1 domenii de studii universitare de

master, în conformitale cu Hotãrârea Guvernului nr. 117/2017 din 16 martie 2017 privind domeniile si programele

de studii universitare de master acred¡tate si numárul max¡m de studenli ce pot fi çcolarizaliîn anul universitar

2017-2018, modificatä çi completatä prin Hotárârea Guvernuluinr. 614/2017.

l/.1.1 Analiza numärului de studenli înmatriculali

Numärul de studenfiînmatricula{i pe ani de studii la Academia de Studii Economice din Bucurestide la ultima

evaluare institu{ionalã a fost în corelatie cu cifrele de çcolarizare aprobate de ARACIS çi publicate în hotärârile de

guvern anuale, la toate programele de studii universitare.

Evolu{ia numärului de studenliînmatricula{i pe ani de studii, în corelalie cu cifrele de çcolarizare aprobate de

ARACIS çi publicate în HG de la ultima evaluare institufionalä la:

A toate programele de studii universitare de licen!ä 
.tr toate domeniile / programe de studii universitare de master

5
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ü toate programele de studii de doctorat.

este prezentatä sintetic în tabelul urmätor, înbaza informa[iilor prezentate în RA çi anexele acestuia , a Anexei3

la Fiça vizitei(FV) çi a celor rezultate în urma verificärii la vizitä, dupä cum urmeazä:

Numärul de studenli înmatriculafi la toate programele de studii çi la toate formele de

învä{ämânt ale ASE, pe an universitar

Ciclul de studii 2013.2014 2014-2015 2015-2016 20'16-20'17 2017-20',t8

Licen{å 13428 13725 14700 15470 1 5856

Master 7049 6565 6332 5756 5761

Doctorat 874 956 943 985 972

Total 21351 21246 21975 22211 22589

La forma de învä!ämânt cu frecven!ä finan{area se face atât de la buget, cât çi prin taxe de çcolarizare, iar la

formele de înväfämânt cu frecven!ä redusä çi la distan!ä, finan{area este asiguratä exclusiv prin taxe de

çcolarizare. În centrele teritoriale, ASE organizeazä studii cu aceleaçi domenii de licen!ä çi specializäri ca în

Bucureçti.

Situalia numãrului total de studenfi admiçi la buget çi taxä la licenfä, master çi doctorat în anul univ. 2017-

2018 este prezentatä în tabelul urmätor:

Evolufia numärului de absolvenfi de licenfä, de master çi doctorat de la ultima evaluare institulionalä a

ASE, ce au studiat în regim subvenfionat si cu taxä, pe fiecare ciclu de studii, la universitäli de stat (data de ref. 1

ian. a fìecärui an, conform datelor publicate de CNFIS çi respectiv, conform Raportului anual al Rectorului

Academieide Studii Economice din Bucuresti privind starea universitãliiîn anul20l6) este urmätoarea:

Nr.

crt.
Ciclul de studii Forma de învå!ämânt

Forma

finanfare

de Cifra

çcolarizare

de

Sesiunea iulie 2017

Licen!ä IF Buget 2.867

Taxä 3.069

ID Taxä 910

IFR Taxå 90

2 Masterat IF Buget 1.788

Taxã 2.691

3 Doctorat - IF/IFR Buget 115

Taxå 156

Total 11.686

Sesiunea septembrie 201 7

Licentä IF Buget 166

ïaxä 614

ID-IFR Taxå 369

2 Masterat IF Buget 46

Taxã 1.278

3 Doctorat IF/IFR Buget

Taxã 131

Total 2.604

Nr.

crt.

Ciclul de

studi

Forma de

finanfare

Numärul

absolvenfilor

în a.u. 2012-

20'13

Numårul

absolvenlilor
în a.u.2013-
20'14

Numårul

absolvenlilor

în a.u, 2014-

20'15

Numårul

absolven!ilor
în a,u.2015-
2016

Numårul

absolven!ilor
în a.u.2016-
2017

1 Licen{ä Buget 2542 2502 2458 2174 2604

Taxã 1011 1 130 841 651 1460
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Nr.

crt.

Ciclul de

studii

Forma de

finan!are

Numårul

absolvenlilor
în a.u. 2012-

2013

Numärul

absolven[ilor
în a.u. 2013-

2014

Numärul

absolvenlilor

în a.u. 2014-

2015

Numärul

absolvenIilor
în a.u.2015-
201 6

Numårul

absolvenlilor

în a.u.2016-
2017

2 Masterat Buget 1812 166'r '1465 1626 1 664

Taxã 1886 I 678 964 1121 1023

3 Doctorat Buget 127 52 116 27 17

Taxã 129 4B 4B 10 43

Subtotal
Buget 4481 4215 4039 3827 4285

Taxå 3026 2856 1 853 1782 2526

Total 7507 707'.| 5892 5609 681 1

ASE are reglementatä procedura de promovare a studentului dintr-un an de studiu în altul, în
func{ie de creditele de studiu (ECTS) acumulate prin ,Regulamentul privind activitatea didacticã pentru studiile

univers¡tare de licen,tá" - capitolul Vl - Promovarea ç¡trecerea de la un an de studiu Ia a/ful, regulament care este

actualizat çi îmbunätälit permanent.

Rata de promovabilitate a studen(ilor ASE la programele de studii de licenfä în perioada cuprinsä

între ultima evaluare institulionalä çi evaluarea curentä, a fost diferitä pe ani universitari çi programe de studii,

fiind cuprinsä înlre 42,37% (la FB-ID, a.u.2016-2017 12017-2018) çi 100%.

Rata de promovabilitate a studenfilor ASE la programele de studii univérsitare de master în
perioada cuprinsä între ultima evaluare institufionalä çi evaluarea curentä, a fost diferitä pe ani universitari çi

programe de studii, fiind cuprinsä între 64,79% (la masteratul lnformaticã economicá în a.u. 2014-2015 I 2015-

2016)çi 100%.

În ceea ce priveçte studiile universitare de doctorat, conform Rapoftutuide Autoevaluare at IOSIJD-

ASE pentru perioada 2016-2017 (Anexa HS nr. 71128.06.2017 link

http://"sçna-t.as_g.tolM.g_djd-Dgfgul"U-H-oiarari%2_0_Se¡at/2017l201706_28/HS_o/020nr.0/e2071%20din%2028.06.2017%02

QçU7,q-2-0anp_Xa.pdf, pp. 5-6), situafia privind numärul de studenfi doctoranzi este urmätoarea:

În anul universitar 2016-2017 au fost exmatriculali pentru neplata taxei de çcolarizare sau a neîndeplinirii

obligafiilor legate de activitatea de cercetare un numãr de 57 studenli doctoranzi, din care 37 studenti doctoranzi

în anii 1-3 de studii çi 20 în perioadele de prelungire çi de gralie.

Referitor la numärul de doctori aiASE confirma{i prin Ordin al Ministrului Educalieiîn perioada 2013-

2017, tot conform Raportului de Autoevaluare al /OSUD-ÁSE pentru perioada 2016-2017 (Anexa HS nr.

71128.06.2017-link

http;//senat.ase.rq/Media/Þefault/Hqtarari% 20Senal2017/20170628/HS7¡20-nr.%2Q71%20din7"?028;06.?0177.2

0."c"q.:/s?"0"ane..Xa,.pd f . p. 9), situali a este u rmãtoarea :

7

Studenfi doctoranzi înmatriculafi conform
deciziilor de înmatriculare

Studenli doctoranzi stráini
înmatriculafi conform deciziilor de
înmatriculare

StudenIi

doctoranzi în

cotutelä

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

Anul ll 201 5 - 2016 212, dincare 1 10 buget;

Anul lll 2014 - 2015:206, din care 1 10 buget;

Anul lV 2013 -2014:199, din care 110 buget;

Anul V 2012-2013:156, din care 110 buget;

AnulVl 2011-2012:203, din care 129 buget.

Anul I 2016 -2017:14 UE + 8 non UE =
22;

Anul I 2015 -2016:23 UE + 22 non UE =

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

ullll2013 -2014'.2UE+ 6 non UE= 8;

ullV 2012- 2013: 1 UE + 5 non UE= 6;

ul V 201 1 -2012:2 non UE,

45

An

An

An

An

2014- 1 în stagiu;

2014- 1în stagiu;

2013-6înstagiu;
2012-1stagiu+1
susfinutä.
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. Anul uniu. 2012-2013: 256 doctori confirmali;

. Anul univ. 2013-2014: 100 doctoriconfirmali;

. Anul univ. 2014-2015: 164 doctori confÌrmali;

. Anul univ. 2015-2016: 38 doctori confirmati;

. Anul univ. 2016-2017:29 doctori confirma{i çi alte 39 teze susfinute (numärul de teze de doctorat

suslinute în ASE în anul universitar 2016-2017 a fost de 68).

În perioada 1 ianuarie 2017 - 3l decembrie 2017 ,în ASE au fost sus{inute 72 de teze de doctorat çi au primit

confirmarea acordärii titlului de doctor prin Ordin de Ministru un numär de 60 persoane. Diferen{a între tezele

sus{inute çi cele confirmate rezultä din faptul cä tezele de doctorat susfinute în perioada noiembrie-decembrie

2017 nu au fost încä discutate în cadrul Consiliului General al CNATDCU,

il.2 CAPACTTATEA TNSTTTUTTONALA A rNSTlrUTlEl DE ÎNVÄTÄmÂUr SUPERIOR

1/,.2.1 Carta Universitarã

ASE a adoptat Carta Academiei de Studü Economice din Bucureçtiprin Hotärârea Senatului ASE nr.

60/30.03.2016 çi a fost avizatä de MENC$ (nr. 5064/07.06.2016). Carta ASE respectä reglementärile în vigoare

la data adoptärii acesteia. Structurile academice, competen{ele decizionale, modul de alegere a organismelor de

conducere la nivelul ASE, principiile çi normele specifice dupä care îçi desfäçoarä activitatea membrii comunitälii

universitare în spaliul universitar propriu, precum çi reglementärile privind activitatea de conducere, didacticä çi

de cercetare çtiintificä 9i de gestionare a resurselor sunt descrise în Cada ASE.

1/,.2.2 Misiunea instituliei de învã!ãmânt superior

Misiunea declaratä a ASE este didacticä (de educa,tie) çi de cercetare çtiinfificä (cercetare avansatã),

clar precizatä în Sfrafegra ASE 2014-2020, în concordan!ä cu Carta universitarä, cu Legea educaliei nalionale nr,

112011, cu modificärile çi completärile ulterioare çi cu celelalte reglementäri nafionale în domeniu. Misiunea de

educa{ie çi cercetare a ASE înscrisäin Carta universitarä, este bine conturatä.

Misiunea, aça cum este ea definitä, räspunde cerinfelor sociale prin: programe de studii de înaltä calitate

pe toate ciclurile çi în toate formele pregätirii universitare çi postunivensitare; generarea de cunoaçtere avansatä;

sprijinirea dezvoltärii çi afirmärii celor mai performanfi studenli çi cercetãtori în domeniul çtiinfelor economice çi

administrative, precum çi în alte subdomenii ale çtiinfelor sociale çi umaniste. ASE îçi propune sä realizeze

activitatea de cercetare çi înväfämânt la standarde de excelen{ä internalionale - Strategia de internalionalizare,

Academia de Studii Economice din Bucureçti 2016 -2027 .

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

cerinfele pie{ei fo(ei de muncä, cu accent deosebit pe învälarea centratä pe student, pe competen[ele

profesionale çi transversale care trebuie dobândite la fìnele programelor de studii universitare de licenfã, masterat

çidoctorat.
ASE asigurä formarea viitorilor economiçti çi specialiçti ai administrafiei publice, perfecfionarea

economicä çi managerialä a specialiçtilor din economie çi prestarea de servicii în domeniul cercetärii çtiintifice

economice.

Misiunea ASE este de a forma çi dezvolta competenle în domeniul çtiinlelor sociale la nivelul exigenlelor

unei economii competitive, prin:

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

doctorat çi a unui mediu stimulativ çi creativ de învälare;

- dezvoltarea cercetãrii çtiinlifice avansate în domeniul çtiin{elor sociale çi crearea de idei çi teorii care sä

contribuie la realizarea unei economii competitive çi durabile;

- realizarea unui portofoliu de servicii creative destinate comunitälii, care sä contribuie la progresul ei

economic, social çi cultural.
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- rcalizarea unui leadership academic care sä contribuie la stimularea çi dezvoltarea capitalului cognitiv,

emo{ional çi spiritual al universitälii.

La baza acestei abordäri stau îmbunätälirea continuä a calitäfii, implicarea çi motivarea permanentä a

capitalului uman çi orientarea sistematicä spre studenli. Este vizatä realizarea unei culturi organizalionale

caracterizatä prin motivare, creativitate, participare çi eficacitate, care pune în prim plan oblinerea de satisfactii

de cätre stakeholderi, dezvoltarea spiritului de echipä çi realizarea de performanle manageriale çi economice

durabile.

í1.2.3 Regulamentele, procedurile çi metodologiile insl'ttuliei de învã!ämânt superior

În ASE existä reglementäri interne, regulamente universitare, metodologii, grafice de activitäli, taxe çi

tarife aprobate pentru anul universitar în curs http://www.ase.ro/?page=metodologii_regulamente.

Toate regulamentele, procedurile çi metodologiile ASE sunt elaborate çi actualizate periodic în conformitate cu

reglementärile legale în vigoare, sunt aprobate de cätre Senatul ASE http://senat.ase.ro/hotarari çi sunt postate

pe pagina web a ASE. Întreaga activitate didacticä, de cercetare, managerialä çi administrativ-fìnanciarä din

cadrul ASE se desfäçoarä cu respectarea legisla(iei nafionale în domeniu çi a legislafiei interne .

ASE dispune de asemenea, de Regulamentul intern al Academiei de studii economice din Bucuresti,

aprobat prin çedinla Senatului ASE din 29.03.2017, care stabileçte cadrul general privind disciplina muncii în

ASE, ca o necesitate evidentä pentru derularea în condi[ii optime a activitä{ii interne a ASE.

În Metodologii çi Regulamente sunt detaliate procedurile proprii de admitere, condi[iile de înscriere,

procedurile de promovare de la un an la altul, de transfer interfacultäti si inter-universitäti ç.a.

,l.2.4 Conducerea institufiei, structuri manageriale

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

administrafie eficace çi eficientä, adaptatã misiunii çi obiectivelor asumate. Astfel, ASE dispune de un sistem de

conducere operativä (Consiliu de Administra{ie) compus din 21 membri: rector (Rectorul a fost confirmat prin

Ordin al Ministrului Educaliei Nafionale çi Cercetärii$tiin{ifice 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 çi reprezentantul studenlilor, care aplicä deciziile Senatului universitar.,

Senatul ASE este cel mai înalt for de decizie çi deliberare la nivelul universitätii. Îsi desfäçoarä

activitatea conform legislalieiîn vigoare, Cafteiuniverslare çi propriilor reglementäri interne.

Structurile academice, competen{ele decizionale çi modul de alegere a organismelor de conducere la nivelul ASE

sunt descrise în Carta ASE, în Regulamentul intern çi în Regu/amentul de organizare çifunclionare. Mecanismul

de alegere a reprezentanlilor studenfilor în consilii, senat çi alte structuri este clar descris în Carfã çi

Regulamentul privind reprezentarea si activitatea socialã a studentilor. Mecanismul de alegere este democratic çi

transparent, nediscriminatoriu çi nu limiteazä dreptul studenlilor de a reprezenta çi de a fi reprezentafi.

În ASE, alegerile se reatizeazä succesiv, la nivelul departamentelor, al facultãfilor çi al universitälii,

fiind organizate de cätre conducerile în exerciliu la nivelul respectiv, cu respectarea calendarului alegerilor, Carfel

ASE çi în condi[iile dispozi{iilor legale în vigoare .

Valabilitatea mandatului organismelor de conducere alese este de 4 ani. Organele alese, cu exceptia rectorului,

sunt confirmate de cätre Senat,

Rectorul ASE, prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR, a fost confirmat prin Ordin al Ministrului Educaliei

Nafionale çi Cercetärii $tiin{ifice nr.3338/04.03.2016. Rectorul asigurä managementul çi conducerea executivä

pe baza criteriilor çi indicatorilor de performan!ä managerialä asuma{i çi încheie un Contract de management cu

Senatul ASE reprezentat de preçedintele Senatului privind executarea funcfiei de management . j

Personalul de conducere al universitälii este format din cadre didactice titularizate în învätämântul

superior, cu norma de bazä la ASE, sunt profesori sau conferen[iari titulari çi nu se aflä în condilii de rezervare a

postului .

I
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În cadrul facultä{ilor, conducerea operativä este asiguratä de decan, prodecani çi directori de

deparlamente . Sistemul de conducere çi regulamentul de funcfionare internä utilizeazá sisteme informa{ionale çi

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

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

modern çi bunele practici din UE.

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

la nivel de universitate (çedinfele de Senat, Consiliul de Administrafie), la nivel de facultäli (Consiliul Facultäfii,

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 çi altele prin care toate hotärârile çi evenimentele importante se aduc la cunoçtin{a Întregii comunitäli

academice.

Cu privire la respectarea reprezentativitälii studenfilor în structurile ASE: mecanismul de alegere a

reprezentanfilor studenlilor în consilii, senat çi alte structuri este clar descris în Cartä çi Regulamentul privind

reprezentarea si activitatea socialá a studenlilor . Mecanismul de alegere este democratic çi transparent,

nediscriminatoriu çi nu limiteazä dreptul studenlilor de a reprezenta çi de a fi reprezenta{i. Sistemul de conducere

utilizeazá sisteme informafionale çi de comunicare, de tip lntranet çi lnternet - u/\¡il.gSgJA.

ASE are un plan strategic cu un orizont de cel pulin patru ani çi planuri operalionale anuale. ASE

dispune de obiective skategice 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 , precum çi programe, cu obiective specifice çi mijloace de atingere a acestora - pe termen scurt çi

mediu.

ASE dispune de un Program operalional anual- ancorat în evolutia Si contextul învätämântului economic

superior na{ional çi european .

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 universlfãfl)), fäcute

publice pe site WWW..qEe.rq / 1L$p_/1-C".a,eqg.rqirapoartç_:p_çlq"r. ASE dispune de mecanisme de control çi

îmbunätälire continuä a performanlelor çi realizeazä periodic audituri interne. Serviciile administrative sunt

conectate la releaua internet çi utilizeazä soft-uri specializate.

ASE dispune de o administralie care respectä reglementärile legale în vigoare, reflectatä în Structura

seruiciilor tehnico-administrative , este eficace în privin{a organizärii, numärului çi calificãrii personalului çi

fu nclioneazä rig u ros pri n servicii le oferite com unitãti i un iversitare.

|l',.2.5 Personalul didactic

Statele de func{ii ale personalului didactic çi de cercetare se întocmesc anual, iar funcliile didactice çi

numärul posturilor se stabilesc {inându-se seama de planurile de învä{ämânt çi de formaliile de studiu. Normele

didactice çi de cercetare se cuantificä în ore conven{ionale çi se stabilesc conform Metodologiei privind

întocmirea statelor de funcliisi de personal didactic din ASE pentru anul universitar 2017-2018 pentru toate

activitäfile didactice (învä!ämânt cu frecven!ã, învä!ämânt cu frecven!ä redusã, învä{ämânt distan!ä, masterat de

cercetare çi profesional, cu rsuri postuniversitare).

ASE organizeazä 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 publicafii cu arie de acoperire na{ionalä çi prin publicarea posturilor scoase la

concurs în Monitorul Oficial al României. Condifiile de participare la concurs sunt cele în vigoare, conform

legisla(iei, referitoare la îndeplinirea cerinlelor privind activitatea didacticä çi de cercetare çtiinlificä.

Existã Mefodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul ASE.

10
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Personalul didactic îndeplineçte cerinfele legale pentru ocuparea posturilor didactice çi

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

Statele de func{ii ale departamentelor.

Încadrarea personalului didactic pe funcliile didactice si de cercetare se desfäçoarä în conformitate cu

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice çi de cercetare vacante din cadrulASE. Periodic,

întregul corp profesoral al ASE este supus evaluãrii cunoçtin{elor de specialitate, a capacitä{ii didactice de

transmitere a cunoçtin(elor cätre studen{i, a poten[ialului de cercetare çtiinlificã çi al deontologiei profesionale, în

conformitate cu Metodologia pentru evaluarea periodicä a calitãlii personalului didactic si de cercetare din cadrul

ASE çi Procedura operalionalä PO 83 - Evaluarea periodicã a calitátiipersonaluluididactic .

În anul universitar 2017-2018,în ASE sunt angajate 1.464 persoane (01 octombrie 2017), 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 bazä în ASE), 448 personal didactic auxiliar çi 250 personal administrativ .

În anul universitar 2017-2018, în baza aprobärii Senatului ASE çi în conformitate cu legislalia în vigoare, au fost

cooptali, în calitate de cadre didactice asociate, 294 specialiçti care îçi desfäçoarã activitatea în regim de ,,platä

cu ora".

Personalul didactic asociat este selectat, în vederea ocupärii posturilor didactice vacante, în

conformitate cu Metodologia de concurs pentru ocuparea posturitor didactice vacante din cadrutASE. Întregul

personal asociat îndeplineçte cerin{ele legale. Selectarea cadrelor didactice, pentru plata cu ora, din afara ASE

se face la nivelul departamentelor, iar confirmarea acestora se face de cätre Consiliul Facultälii çi Senatul ASE.

Toate cadrele didactice asociate au acordul institu[iei unde au func{ia de bazä precum çi al ASE, çi prezintä

declarafii scrise din care rezultä numärul de ore prestate prin asociere.

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

didactic titularizat în institu{ie, cu funcfia de bazä, în perioada evaluatä (2013-2018) este urmätoarea:

Anuluniversitar Total posturi Cadre titulare Cadre asociate

2013-2014 1 546 788 293

2014-2015 1549 780 206

2015-2016 1750 747 326

2016-2017 1813 781 287

2017-2018 1489 766 294

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

çi menlinute ca personaldidactic titularîn anul univ. 2017-2018 (cu menfiunea cä în anul2017, SenatulASE a

hotärât continuarea activitäfli dupä împlinirea vârstei de pensionare numai pentru conducätorii de doctorat).

Personalul didactic titularizat în cadrul ASE acoperã, în anul universitar 2017-2018, maxim trei norme

didactice, la facultä[ile sau la programele de studii din cadrul ASE sau la alte institutii de învätãmânt în care îsi

desfäçoarä activitatea în calitate de cadru didactic asociat.

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

didactic asociat acoperä cel mult o normä didacticä în ASE .

Organigrama privind structura de educa{ie çi cercetare la nivelul ASE este conceputä astfel încât raportul

dintre numärul de posturi didactice çi 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.

Cadrele didactice titulare din ASE acoperä peste 70% din totalul posturilor din statele de func{iuni ale

departamentelor pentru programele de licen!ä.

1.1.
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Pentru programele de licen!ã ale ASE, 48,39% dintre acestea sunt reprezentate de conferenfiari

çi profesor¡ - 260 conferent¡ari çi respectiv, 253 profesor¡ în anul uniu.2017-2018 din totalul de

1060 cadre didactice titulare çi asociate

În ASE, tofi titularii de discipline au titlul çtiinlific de doctor înregistrându-se un total de 789 personal

didactic çi de cercetare (din care, 766 cadre didactice) cu acest titlu. Dintre aceçtia, 260 sunt conferen{iari çi

respectiv,253 profesoriîn anul univ.2017-2018, din totalulde 1060 cadre didactice titulare çi asociate, iar 173

sunt conducätori de doctorat, reprezentând 16,32o/o din totalul personalului didactic çi de cercetare cu titlul

çtiinlific de doctor . Celelalte cadre didactice au pregätirea ini{ialä si competenfe în domeniul disciplinelor predate.

La vizitä, prin verificarea prin sondaj a dosarelor sus-men{ionate, s-a constatat cä asistenlii au pregätirea

pedagogicä atestatä çi au titlul çtiin{ific de doctor.

Toli titularii de discipline din cadrul ASE au elaborat cursuri çi alte lucrãri de specialitate necesare

desfäçurärii în condi{ii optime a procesului didactic çi de cercetare, care acoperä integral problematica preväzutä

în fiçele disciplinelor . Conducerea ASE asigurã editarea lucrärilor sus-men{ionate, iar lucrärile apärute în alte

edituri sunt achizilionate çi puse la dispozifia studenlilor într-un numär corespunzåtor în cadrul bibliotecilor. La

întâlnirea echipei de evaluatori cu studenlii pe perioada vizitei, aceçtia au apreciat pozitiv modul în care toate

cadrele didactice le pun la dispozilie materialele didactice, inclusiv în format electronic.

La nivelul tuturor facultäfilor çi al programelor sale, ASE acoperä în totalitate, cu cadre didactice

competente, pe cel pulin un ciclu de licen!ä, de masterat si doctorat, toate activitälile preväzute la disciplinele din

planul de învä!ämânt .

În anul 2013, s-au derulat l9l de mobilitåfi internafionale ale cadrelor didactice ale ASE. În anul 2014,

s-au derulat 260 de mobilitäli interna{ionale ale cadrelor didactice ale ASE. În anul 2015, s-au derulat 355 de

mobilitäli internalionale ale cadrelor didactice ale ASE (în creçtere cu 36% fa{ä de anul universitar

precedent). În anul 2016 (perioada martie-decembrie 2016), s-au derulat 204de mobilitäfi internafionale ale

cadrelor didactice ale ASE. În anul 2017, s-au derulat 259 de mobilitäli internalionale ale cadrelor didactice

ale ASE, în creçtere cu26,9% fala de anul 2016 (204 mobilitä{i). Majoritatea deplasärilor au avut drept obiectiv

participarea la manifestäri çtiin{ifice intemalionale (mese rotunde, simpozioane, conferin{e, seminarii etc.),

activitãli derulate în cadrul proiectelor de cercetare (întâlniri ale echipei de proiect, stagii de

documentare/cercetare), întâlniri de lucru çi activitä{i în cadrul proiectelor çi conso(iilor, dezvoltarea de

parteneriate çi efectuarea de stagii de cercetare/documentare, participarea la conferinle çtiin{ifice interna{ionale,

misiuni de predare la universitäli par(enere çi misiuni de formare Erasmus+, participarea Ia activitä{i de

coordonare a studen{ilor în cadrul proiectelor POSDRU, participarea la misiuni de predare de scurtä duratä çi

pentru alte activitäli.

/,1.2.6 Administralia i nstituliei

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

seruiciilor tehnico-administrative, este eficace în privinla organizärii, numärului çi calificärii personalului çi

func{ioneazã rig u ros pri n seruici ile oferite comu n itä{ii universitare.

La începutul anului, Direc{ia Tehnicä din cadrul ASE elaboreazá Lista obiectivelor de investitii cu finanlare

parliala sau integralã de la bugetul de stat çi colaboreazä aläturi de Direcfia Economicä çi alte compartimente la

elaborarea Bugetul activitálilor finanlate integral din venituri proprii 2017-2020 ,iar la sfârgitul anului, a Raportului

privind execulia bugetului de venituri çi cheltuieli çi situa,tia patrimonialá pe bazã de bLlanl. Toate proiectele çi

rapoartele sunt discutate çi aprobate în Senatul ASE.

ASE are o organigramä proprie cuprinzând structurile de educalie çi cercetare çi structurile tehnico-

administrative (verificatä çi preluatä la vizitä ca anexä suplimentarã). Organigrama este încadratã cu personal

propriu care corespunde, din punct de vedere al calificärii profesionale, condifiilor cerute pentru ocuparea
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posturilor preväzute. Existä state de func[ii pentru personalul didactic çi 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 çi/sau postuniversitare

(biblioteconomie sau filologie) çi respectiv, medii. Biblioteca ASE are propriul Regulament de funclionare çi

organizare.

În ASE, auditul academic vizeazä urmätoarele componente: calitatea procesului didactic çi de

cercetare çtiinlificä çi activitatea administrativä. Rezultatele auditului intern se concretizeazä într-un Raport

privind activitá,tii activitatea de audit public intern, care este dezbätut în Senatul ASE çi fäcut public çi într-o

raportare semestrialä cãtre Rectorul ASE.

ASE are mecanisme de conhol çi de dezvoltare continuä a performan{elor administraliei, reprezentate

de Biroul Audit lntern. Rezultatele auditului administrativ se concretizeazä într-un Raport privind activitatea de

audit intern. Bilanful contabil, contul de execulie bugetarä çi rezultatele auditului intern sunt fäcute publice în

urma aprobärii de cätre Senatul universitälii. De asemenea, prin structuri specifice managementului calitälii çi sub

coordonarea structurilor de conducere de la nivelul fiecärei facultäli, sunt auditate periodic activitälile didactice çi

de cercetare çi este evaluat personalul angajat al ASE.

|l',.2.7 Baza materialä

ASE dispune de un patrimoniu care contribuie în mod eficace la realizarea misiunii çi obiectivelor fixate.

Activitatea din cadrul ASE se desfäçoarä 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 çi care asigurä

desfäçurarea unui proces de învä!ämânt de calitate, în concordan!ä cu planurile de învä{ämânt çi cu numärul de

studenfi. ASE are în proprietate toate spaliile în care îçi desfäçoarä activitatea. Baza materialä a ASE

corespunde specificului säu çi se aflä la standarde care asigurä desfäçurarea unui proces de înväfämânt de

calitate, 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. Sälile de predare, laboratoarele didactice, centrele de

cercetare, cäminele çi spaliile sportive funcfioneazä în concordan!ä cu normele tehnice, de siguranfä çi igienico-

sanitare în vigoare.

Activitatea didacticä çi de cercetare din cadrul ASE se desfäçoarä în spalii de învä{ämânt aflate în

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

sisteme multimedia (smartboard, video çi retroproiectoare, ecrane de proiecfie, flip-chart-uri etc.). În cadrulASE

existä 83 laboratoare care asigurä desfäçurarea proceselor didactice çi de cercetare în condi{ii optime . Toate

soft-urile corespunzätoare disciplinelor de studiu din planurile de învä!ämânt au licenfä de utilizare.

Capacitatea spa{iilor de învä!ämânt (säli de curs, amfiteatre, säli de seminar, laboratoare) este în conformitate cu

normativele în vigoare.

- Säli de cursuri (nr. / supr. desf.totalä) = 72 / 8199,99 mp.

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

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

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

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

dezvoltare a cunoaçterii çtiinfifice çi este comparabilä cu cea din universitätile dezvoltate din Europa çi cu bunele

practici internationale.

Biblioteca ASE are în structurä 10 sãli de lecturä çi douä servicii de împrumut, dispune de un fond de cafte

corespunzätor disciplinelor preväzute în programele curriculare, pe cicluri de studii universitare (licenfä, masterat,

doctorat, postdoctorat, studii postuniversitare). Biblioteca ASE are propriul Regulament de functionare si

organizare. Din fondul total de carte, 90% reprezintã titluri de carte sau cursuri de specialitate pentru domeniul
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econom¡c. ASE asigurä în mod gratuit, prin intermediul bibliotecilor sale, acces la baze de date bibliografice cu

confinut full-text, bibliometrice çi statistice cu acces local sau online în funclie de specificul platformelor.

Biblioteca ASE dispune, pe lângä accesul electronic, de un numär corespunzätor de volume din farä çi strãinätate

çi de abonamente la principalele reviste de specialitate din larä çi strãinätate pentru fìecare disciplinä care

defineçte un program de studii - http://www.biblioteca.ase.ro/. Biblioteca ASE. beneficiazá de 77 abonamente la

publicafii periodice româneçti (inclusiv sub egida Editurii ASE) çi 14 abonamente la publicafii sträine,

corespunzätor misiunii asumate la nivelul întregii universitäli çi al programelor sale.

Prin caúalogul online, http://opac.biblioteca.ase.ro/opac, sunt puse la dispozifia utilizatorilor publicalii

monografice çi articole indexate din publicalii periodice; referin{e bibliografice prin e-mail, cercetare bibliograficä;

acces la bibliotecä digitalä. Catalogul on-line confine 140.500 înregisträri bibliografice pentru monografii.

Software'urile utilizate în procesul didactic au licen{ä de folosire. Software-urile existente acoperä

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

ASE dispune de o editurä proprie, sub egida cäreia au fost tipärite, în anul universitar 2016-2017,

urmätoarele 11 reviste. Activitatea editorialä desfäçuratä în ASE, concretizatä în reviste (tipärite çi online),

conferinle (tipärite çi editate pe CD-ROM), ca çiîn colecfiile de carte economicä apärute în cadrul Editurii ASE.

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

servicii de consiliere etc. ASE dispune de spalii special amenajate destinate preparärii çi servirii mesei pentru

studenli çi cadre didactice, în cantina Moxa çi cantina restaurant Cihoschi. În anul 2017 , au fost inaugurate în

ASE douä clädiri noi Cäminul Occidentului, finalizat la standardele cele mai moderne, çi Centrul de

Perteclionare Complex Predeal ,,lon Gh. Roçca", ambele construcfii demarate în anul 2009.

Pentru cazarea studenfilorçi a personalului propriu, ASE dispune de 16 cämine, cu o capacitate totalä de

5.546 locuri de cazare, dintre care 5.018 locuri pentru studenli çi 528 locuri ocupate de cadre didactice çi

personal administrativ. Repartizarea studenlilor în cämine se face de cätre Comisia de cazare care este

coordonatä de Senatul studenlilor.

ASE de{ine Centrul de Pregätire Profesionalä Covasna aflat în localitatea Covasna, str. Libedälii 64, care

funclioneazä din luna iul ie 2008 fiind destinat unor conferin{e, programe postuniversitare, petrecerii timpului liber

çi concediilor studen{ilor çi angajalilor.

Baza materialä a Departamentului de Educa{ie Fizicä çi Sport cuprinde un Complex Sportiv dat în folosin!ä

în 1996, care se compune din: douä säli de 30/20 m pentru diferite jocuri sportive çi tenis de câmp, o salä de

gimnasticä aerobicã çi judo, o salä de culturä fizicä medicalä, o salã de dezvoltare fizicä çi trei säli de fitness,

dotate cu aparaturä tehnicã de specialitate modernä çi instala[ii de amplificare audio.

ASE dispune de un Cabinet de Medicinä generalä çi un Cabinet Stomatologic, ambele fiind amplasate în

cäminul Moxa. Cabinetele dispun de 7 medici çi I asistente.

în cadrul ASE, funclioneazä Direcfia Socialä conceputä pentru rezolvarea problemelor sociale ale

studenlilor. ASE dispune de programe de stimulare a studen{ilor cu performanfe înalte în învälare çi de

recuperare a celor cu dificultåfiîn învåfare.

În ASE funclioneazä Biroul Programe Comunitare în cadrul Direcfiei Relalii lnterna{ionale care

îndeplineçte, în domeniul sãu de activitate, urmätoarele atribu(ii principale: informeazä çi consiliazä potenlialii

beneficiari çi promotori de proiecte cu privire la actualele programe comunitare educafionale çi diseminarea

informaliilor referitoare la noul program integrat de educalie continuä, întocmeçte çi supune spre aprobarea

Senatului ASE regulamentul de organizare a proceselor de selec{ie privind programele comunitare; organizeazä

procese de selec[ie pentru mobilitäfi Erasmus, organizeazä çi monitorizeazä modul de derulare a mobilitã{ilor

studen{eçti çi'a mobilitä{ilor personalului didactic çi de cercetare participante la programele comunitare.

Serviciul $e Marketing çi Comunicare din ASE asigurä studen[ilor servicii de informare çi consiliere a

carierei. Atribuliile acestui compartiment sunt descriseîn Regulamentul de Organizare si Functionare .
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/11.2.8 Activitatea fi nanciarã

Conducerea Direcfiei Economice a ASE este asiguratä de un director economic, cu studii superioare

de specialitate, care este subordonat Directorului General Administrativ. Compartimentele financiar-contabile sunt

încadrate cu personal de specialitate calificat. Serviciul Contabilitate are în componen!ä douä birouri: Biroul

Contabilitate Gestiune çi Biroul Contabilitate Financiarä.

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

execufie bugetarä çi întocmeçte periodic rapoarte de gestiune. Direc{ia economicä din cadrul ASE elaboreazä

bilanlul contabil, asigurä utilizarea eficientä çi eficace a patrimoniului ASE çi elaboreazä contul de rezultat

patrimonial, gestioneazä resursele bugetare çi extrabugetare çi urmãreçte execu[ia bugetului din care rezultä

veniturile încasate çi destinalia lor, caracterul non-profit al universitä(ii çi efectuarea cheltuielilor care se

realizeazáîn concordan!ä cu legislalia în vigoare.

ASE are un buget propriu, constituit din alocaliile ministerului de resort çi din surse proprii, çi dispune de

un patrimoniu propriu pe care îl gestioneazä conform legisla{iei în vigoare.

ASE dispune de un buget propriu de venituri çi cheltuieli aprobat de Senatul ASE în anul calendaristic anterior,

care este respectat cu rigurozitate . Bugetul ASE este întocmit, supus dezbaterii Consiliului de Administralie çi a

cärui execulie este urmäritä de Directorul economic al ASE. Senatul ASE analizeazä çi aprobã semestrial/anual

execulia bugetului de venituri çi cheltuieli, care este fäcutä publicä pe site-ul ASE . ASE dispune de un buget

anual realist çi de un buget estimat pe trei ani precum çi de politici financiare pe termen scurt çi mediu, cu referire

la sustenabilitatea financiarä.

Întreaga activitate financiar-contabilä a universitä{ii este informatizatä çi perfect transparentä,

documentele contabile ale ASE, din care rezultä veniturile încasate çi destinalia lor, caracterul non-profit al

universitä(ii çi efectuarea cheltuielilor, care se realizeazäîn concordan{ä cu legislafia în vigoare sunt publice, fiind

pu b I icate pe site-u I oficial al AS E hltp :leqenAn iC. aS_e;"d.

ASE dispune de resurse financiare provenite din surse de finanlare proprii, bugetare çi atrase, care îi

permit realizarea în mod adecvat a misiunii asumate çi a obiectivelor propuse, atât pe termen scurt, cât çi în

perspectivä. ASE dispune de resurse {inanciare, atât proprii, provenite din taxele de çcolarizare, admitere, licen!ä,

din venituri ale departamentelor, din sponsorizäri çi 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 çi definirea

politicilor de investifii çi de gestiune financiarä au loc extrem de riguros, în condilii de eficien!ä economicä çi cu

respectarea prevederilor legale în materie.

Cheltuielile ocazionate de plata salariilor la ASE nu depäçeçte în perioada evaluatä acel procent din

totalul veniturilor care îi asigurä o funclionare sustenabilä.

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

anul universitar din învä!ämântul public finan{at de la buget pentru studii universitare de licenfä, master çi çi sunt

aduse la cunoçtin{a studen{ilor prin diferite mijloace de comunicare: afiçare la secretariate, casierii çi pe site-ul

ASE - htplmefc¿æ.rqltaxe .

Taxele studenlilor (taxe de çcolarizare) au reprezentat:

c 17,060/o din totalul veniturilor în anul 2013,

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

. 16,98% din totalulveniturilorîn anul2015,

. 17,58o/odin totalul veniturilorîn anul 2016,

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

. 23,30% din totalul veniturilor previzionate pentru anul 2018.

La vizitä s-a prezentat çi verificat Nota de fundamentare a taxetor de studii pt. a.u. 2017-2018. În urma

analizei, echipa de evaluare a constatat cä taxele çcolare ale studen(ilor sunt calculate în concordan{ä cu

costurile medii de çcolarizare pe an universitar din învä!ämântul public finanfat de la buget.
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Acordarea de facilita{i privind plata taxelor çcolare pentru angajatii ASE çi reducerea de taxe la înscriere pentru

copiii acestora, în perioada de referin{ä, a presupus un efort substantial din partea instituliei.

Posibilitä{ile de asisten!ä financiarä a studenfilor din partea ASE sunt preväzute in Metodologie

privind acordarea burselor çi a altor forme de sprijin social pentru studentii de la învátàmântul cu frecven!ã , care

este actualizatä în fiecare an çi afiçatä pe site-ul ASE http:üsocial,ase.ro/burse. La vizitä s-a constatat cä ASE

are çi aplicä Metodologia privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin social pentru studen,tii de la

învá!ãmântul cu frecven!ã, în care sunt prezentate tipurile de burse acordate çi condiliile de ob{inere a aeestora.

Bursele sunt acordate atât din alocafiile de la bugetul de stat, cât çi din resurse proprii. Propo(ia resurselor

proprii ale ASE în fondul de burse a fost de minim 20%în perioada 2013-2017. De asemenea, începând cu

anul universitar 2013-2014, în cadrul ASE s-a hotärât cã se acordä la nivelul fiecärei facultä{i câte o bursä de

performan!å pentru activitatea de cercetare. Studen{ii ASE sunt stimulafi çi prin premii de excelenfä pentru

cercetarea studenfeascä. În anul 2013, au fost încheiate peste 30 de parteneriate cu societäli comerciale,

asocialii sau institulii din România, dintre obiectivele mai importante ale parteneriatelor putånd fi men{ionatä çi

obfinerea de burse private gi premii pentru studenfii ASE, printre partenerii cei mai importan{i numärându-se:

BRD Group Societe Generale, Deloitte Audit, Ernst & Young Service, Garanti Bank, JT lnterna{ional (România),

Mega lmage, OMV Petrom, Raiffeisen Bank, Roland Berger Strategy Consultants, SAI Erste Asset Management,

Samsung Electronics România, Unilever South Central Europe etc.

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

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

extern de cätre expe(ii Gu(ii de Conturi. De asemenea, ASE dispune çi de Serviciul Buget çi Control lntern.

/,/,.2.9 Etica în Institulia de învã!ämânt superior

ASE are un Cod de eticä çi deontologie profesionalä, integrat în Carta ASE çi este adus la cunoçtinfä

tuturor salaria{ilor prin intermediul site-ului uüny,AgeJq çi wun¡¡.etica.ase.ro adoptat de cähe Senatul ASE prin

HS nr.60 din 30.03.2016 privind adoptarea CarteiASE, capitolulXVl, pag.37, prin care apärä valorile libertälii

academice, autonomiei universitare çi integritålii etice . Aplicarea Codului de eticã çi deontologie profesionalã çi

analiza încälcärii principiilor çi valorilor apärate de acesta sunt monitorizate de Comisia de Eticä si Deontologie

Profesionalä a ASE . Dovezi ale aplicärii Coduluide eticä sideontologie profesionalã se regäsesc çiîn rapoartele

postate pe pag ina web www.etica.ase.ro.

De asemenea, în anul 2017, CEDP a finalizat procedura çi procesul de verificare a eventualelor

incompatibilitäli survenite în urma validärii mandatelor tuturor membrilor structurilor de conducere Si tuturor

func{iilor de conducere din ASE.

Pentru activitatea de cercetare, predare sau examinare, ASE utilizeazä çi pune la dispozi[ia cadrelor

didactice çi studenfilor çi un soft antiplagiat performant - www.sistemantiplaqiat.ro, furnizat de S.C. PLAGIAT -
SISTEM ANTIPLAGIAT PRIN INTERNET SRL

II,3 EFICACITATEA EDUCATIONALA A INSTITUTIEI DE ÎNVATÄUIÂruT SUPERIOR

ll1.3.1 Admiterea

Organizarea procesului de admitere - respectarea condifiilor legale

În ASE coexistä douä sisteme independente de admitere: pentru studii universitare de licenfä cu

frecventä çi pentru studii universitare de licen{ä la distan!ä/învä!ämânt cu frecven!ä redusä, constituindu-se douã

baze de date distincte, färä legäturä între ele.

Diferitele activitäli legate de procesul de admitere sunt descrise riguros în urmätoarele metodologii interne:

Metodologie privind organizarea si desfãçurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de

masterat ,Metodologie privind organizarea si desfásurarea concursului de admitere la studiile universitare de

1,6



q, ROMI\N IA.
rsr%?4ra I sÀiaÁroarM ù¡F €uNÂ

doctorat, 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 çi septembrie, mecanismul de admitere fiind

descris în ,,Metodologia privind organizarea çi desfáçurarea concursului de admitere la programele de studü

universitare de licen!á" -care este actualizatä în fìecare an.

Admiterea la studiile universitare de masterat (¡SCED 7) în anul universitar 2017-2018, s-a fäcut în ordine

descrescätoare a mediei generale de admitere, corelatä cu opliunile candida{ilor, pentru fiecare program de

studii.

Admiterea studenlilor sträini

Çcolarizarea studen{ilor sträini din alte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor apa(inând

Spaliului Economic European çi ai Confederafiei Elve{iene se face în aceleaçi condi{ii preväzute de lege ca çi
pentru cetäfenii români, inclusiv în ceea ce priveçte taxele de çcolarizare.
Admiterea studenfilor sträin din alte state se face cu respectarea dispoziliilor legale în vigoare.

Respectarea numärului maxim de studenti scolarizatiîn anul I pe programe de studii de licen!ä/

domenii de master (programe de master)

Conform celor verificate çi constatate la vizitä, a Anexei 3 la FV çi a datelor prezentate în subcapit. lf .1.6

- Analiza numárului de studentiînmatricula,ti- al prezentului raport, ASE asigurä respectarea numärului maxim de

studen{i çcolarizafi în anul I pe programe de studii de licen{ä/ domenii de master (programe de master).

Transparenfa procesului de admitere

ïoate metodologiile de admitere sunt actualizate anual çi devin publice prin prezentarea pe site-ul oficial

al universitäfii, cu cel pu{in 6 luni înainte de data de sus{inere a examenului de admitere. Aläturi de aceste

metodologii, Cifra de çcolarizare aprobatä, Graficul desfáçurãrii concursului de admitere, situaliile statistice ale

anilor anteriori, precum çi tematica examenelor de admitere sunt publicate atât pe site-ul ASE, cât çi în
broçuri/pl iante - http,/luryvw, aSe. lO.

/|l.3.2 Activitatea de formare profesionalä a studen.tilor

in ASE, monitorizarea si evatuarea periodicä a programelor de studii sunt reglementate prin ,,Codul de

asigurare a calitälii", aplicat în mod riguros çi consecvent (HS din 29.10,2014 çi verificat la vizitä).

Pentru inifierea, monitorizarea çi evaluarea periodicå a programelor de studii, a planurilor de

înväfämânt çi a fiçelor disciplinelor, regulamentul çi codul mai sus amintite sunt asociate cu procedura

operalionalä a SMC -PO-03 lnr{ierea, monitorizarea si revizuirea periodicá a programelor si activitätilor

desfásurate.

ASE asigurä respectarea drepturilor çi obligafiilor studenfilor (contractul de çcolarizare),
respectarea regulamentelor, procedurilor çi metodologiilor referitoare la activitatea studenlilor,
respectarea curriculumului universitar / planului de înväfämânt pe fiecare promofie, respectarea

conlinutului fiçelor disciplinelor, respectarea normelor privind formafiile de studii; corelarea cu spaliile
de învä!åmânt, conform orarelor afiçate çi respectiv, respectarea reprezentativitåfii studenlilor în

structurile ASE.

Astfel, cu privire la respectarea drepturilor çi obliga(iilor studenlilor (contractul de çcolarizare),
conform cu Regulamentul privind activitatea didacticä pentru studiile universitare de licen!à (Anexa HS nr.

151128.09.2016), înmatricularea la Academia de Studii Economice din Bucurestise face prin,decizia rectorului, în

baza propunerii înaintate de cähe decanul facultäfli, dupä îndeplinirea tuturor cerinlelor legale stabilite prin

metodologia de admitere. Dupä înmatriculare, studenlii sunt înscriçi în Registrul matricol sub numär unie,

învã{ämânt în cadrul aceleiaçi facultä{i.
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Conform cu Regulamentul privind activitatea didacticã pentru studiile universitare de masterat

(Anexa la HS nr. 153/28.09.2016), înmatricularea la ASE se face prin decizia rectorului, în baza propunerii

înaintate de cätre decanul facultälii, dupä îndeplinirea tuturor cerinfelor stabilite prin metodologia de admitere.

Dupã înmatriculare, studenfii sunt înscriçi în Registrul matricol sub numär unic, valabil pentru întreaga perioadä

de çcolarizare.
Conform cu Regulamentul institulional de organizare çi desfãgurare a studiilor universitare de

doctorat (2017), dupä aprobarea rezultatelor admiterii de cätre Senatul ASE, biroul CSUD asigurä încheierea

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

doctorat stabileçte drepturile çi obliga{iile ce revin studenfilor-doctoranzi, conducätorilor de doctorat, precum çi

ASE-IOSUD, prin intermediul çcolilor doctorale.

În contractul de gcolarizare sunt men(ionate drepturile çi obligatiile studen[ilor care sunt cunoscute de

cätre aceçtia iar din discutiile cu studentii nu au fost semnalate încälcäri ale acestora.

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

transpuse în practicä.

Planurile de învä[ämânt, aprobate de cätre senat sunt întocmite conform standardelor ARACIS, sunt

transpuse în practicä çi se regäsesc în foile matricole ale fiecärei promotii.

Fiçele disciplinelor cuprind obiective, competen{e profesionale çi transversale, numärul de ore de curs,

seminar, conlinutul tematic al cursurilor çi seminariilor, teste çi teme de control, forma de evaluare, modul de

stabilire a notei finale, bibliografia çi lista materialelor didactice necesare.

Conform celor constatate la vizitä çi a celor men{ionate în Flçe/e vizitelor elaborate pentru programele

evaluate pe perioada vizitei institulionale, cadrele didactice îçi adapteazä metodica predärii în funcfie de

necesitälile studen{ilor, avându-iîn vedere çi pe cei cu probleme sociale.

Profesorii menlin legätura cu studen{ii prin e-mail çi prin cel pulin 2 ore de consulta[ii säptämânale (fapt

declarat çi de studenfii cu care echipa de evaluatori s-a întâlnit la vizitä).

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

tematicä, bibliografie, resurse în format electronic çi dialog cu studenlii) çi materiale auxiliare, de la tablä, la

fl ipchart çi videoproiector.

Studentii interaclioneazä cu profesorii prin e-mail çi prin aplicalii de tip forum, sau moodle, la unele

cursuri. De asemenea, prezentärile cursurilor sunt realizate într-o manierä interactivä, în Powerpoint sau Prezi,

stimulând atenfia çi implicarea studen{ilor.

La întâlnirea echipei de evaluatori cu studen{ii çi absolvenlii pe perioada vizitei s-a reliefat faptul cä în

ASE, cadrele didactice orienteazä dezvoltarea intelectualä a studentului, dându-i o dimensiune strategicä (spre

ex., cursurile de soft-skills oferite de ASE çi parteneri din mediul socio-economic).

Situa{ia constatatä la vizitä pe programele evaluate

Expe(ii evaluatori implicafi în procesul de evaluare, pe parcursul vizitei, au sus{inut în rapoartele lor

individuale, cu argumente enumerate în Flça vizitei, cä Universitatea asigurä în foarte mare mäsurä derularea

tuturor activitäfilor de educalie çi cercetare çtiin{ificä, cu bune practici rezultate din propria experien!ä,

sistematizate pebazacompara{iilor (benchmarks)cu alte instituliisimilare din larä çi/sau sträinãtate.

Universitatea dispune de cadre didactice çispecialiçticare acoperä, practic, toate activitälile didactice çi

aplicative pentru toate programele de studii derulate. Comunitatea universitarä a Universitäfii este constituitä din

cadre didactice cu funclie de bazä, asociate sau invitate, profesori consultanli, studenfi ai celor 3 cicluri de studii

universitare (licen!ä, master çi doctorat). Ea este sprr¡initä în activitatea sa de personalul auxiliar, administrativ çi

de întrefinere. r

Activitatea de cercetare çtiinfificä din Universitate dispune de resursele materiale necesare performanlei;

realizându-se atât institufional, prin cele 23 de centre de cercetare ale ASE, cât çi prin contributia individualã a
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cadrelor didactice. Conducerea Universitä$i utilizeazá sisteme informatice moderne pentru conducere,

func{ionare çi comunicare.

Toate spaliile necesare desfäçurärii corespunzätoare a procesului de înväfämânt sunt în proprietatea

Universitä$i. Spaliile din cadrul Universitä{ii în care se desfäçoarä activitäli de predare/seminarizare/lucräri

practice sunt dotate corespunzätor specializärilor, ciclurilor de studii (licen!ä, master çi doctorat) çi tipurilor de

activitate. Aparatura/echipamentele din sälile de predare este adecvatä çi performantä, facilitând çi eficientizând

activitatea cadrelor didactice çi a studen{ilor. Dotarea laboratoarelor asigurä realizarea lucrärilor de laborator çia
altor activitå{i practice în conformitate cu prevederile fise/or de discipliná pentru toate disciplinele, la toli anii de

studii.

Cadrele didactice elaboreazä cursuri (tipärite çi/sau în format electronic), îndrumätoare pentru lucräri

practice, precum çi alte lucräri în sprijinul creçterii resurselor de învä{are pentru studenli. Cadrele didactice

elaboreazä çi publicä în revistele editate în Universitate, materiale çi studii privind domeniul de studii, precum çi

rezultatele cercetärilor efectuate.

Din Fige/e de vizitá ale programelor de studii evaluate la vizitä, coroborate cu Rapoartele sintetice

aferente întocmite de expe(ii evaluatori, a rezultat în unanimitate cä sunt îndeplinite cerin(ele obligatorii minime

precum çi standardele çi indicatorii de performanfä, atât la valorile minime, cât çi în foarte mare mäsurã, la nivel

Refl/Ref2, dupä caz; totodatä au fost eviden[iate urmätoarele puncte slabe:

guvernamentale çi în companii na{ionale çi multina{ionale; absolven{ii ASE au acuzat caracterul relativ

închis al Asocia{iei Alumni ASE, despre care ob{in foarte puline informafii, çi faptul cä ASE nu cautä sä-

çi linä aproape absolvenlii;

(username) çi parolä, atât pentru studenli, cât çi pentru cadrele didactice, ceea ce constituie disconfort

pentru ambele categorii;

programul de studii universitare de licenfä Administrarea afacerilor în comeft, turism, seruicii,

merceologie çi managementut catitãtü¡. În cazul unora dintre programele evaluate, ponderea

disciplinelor opfionale nu atinge nici standardul minim de 10% (de ex. Cibemeticä economicä - 6,66%,

Contabilitate si informaticä de gestiune - între 4,03o/o - 7 ,78o/o, funcfie de criteriul aplicat pentru calculul

ponderii, Economie agroalimentará si a mediului - 9,45o/r, calculat dupä criteriul ponderii numärului de ore -
196 ore, Economie çi comunicare economicá în afaceri - 9,02o/o, calculat dupä criteriul ponderii numärului

de ore - 196 ore), aça cum rezultä din Flçe/e vÞúel întocmite de expe(ii evaluatori pe programe. Pe de

altä parte, la programul de studiu Economie si afaceri interna,tionale, se constatä o depäçire a

procentului de 20o/o maxim admis la ponderea orelor aferente disciplinelor oplionale (acesta fìind de

22,87 o/o, conform F içe i v izite i pro g ra m u I u i EAI ) ;

de studii universitare de licen!ä Administrarea afacerilor în comert, turism, seruicii, merceologie çi
managementul calitaliiçi la programul de studii universitare de licentä Finante çi Banci) çi se impune

optimizarea/o condensare a acestuia;

licen{ä Ciberneticá economicã), din cauza faptului cä ASE a impus o taxä pentru acestea; de asemenea,

studen{ii de la celelalte programe de studii ale ASE dinafara Facultälii de REI (de ex., de la programul

de studii universitare de licen[ä Economie agroalimentará çi a mediului) au semnalat faptul cä sunt

interesafi sä studieze cel pu{in 2 limbi sträine în to{i cei 3 ani de studii de licen!ä çi respectiv, în cei 2 ani

de studii de masterat, însä nu au aceastä posibilitate, decât eventual, prin discipline facultative pentru

care însã trebuie sä achite taxe suplimentare, motiv pentru care ar dori sä poatä accesa limbile sträine

pentru afaceri mäcar prin intermediul pachetelor op{ionale; la întâlnirea echipei de evaluare cu
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angajatorii absolven{ilor ASE, aceçtia au apreciat cä, cunoaçterea limbilor sträine pentru afaceri

constituie un criteriu important în seleclia fo(ei de muncä;

limitat la resurse financiare în vederea achizi{ionärii de software-uri de modelare çi simulare adecvate

cerinfelor moderne de pregätire universitarã în domeniu la programul de studii universitare de licen!ä

Ciberneticã economicã;

burse de mobilitä{i prin programul ERASMUS+, în special pe spaliul anglofon (de ex., la programul de

studii universitare de licen!ä Ciberneticã economicá);

desfäçoarä activitatea în acelaçi birou), înafara activitälilor didactice;

universitar 2017-2018, la programul de studii universitare de licen!ä Contabilitate çi informaticá de

gestiune', de asemenea, la programul de studiu Economie si afaceri interna,tionale, se constatä o

depäçire a ponderii de 30% maxim admise a disciplinelor fundamentale (aceasta fiind de 35,35%,

conform Fiçei vizitei programului EAI);

licen!ä Economie agroalimentarã si a mediului, cu toate cä în anul 2017 , s-au derulat 259 de mobilitäli

interna(ionale ale cadrelordidactice ale ASE, în creçtere cu26,9% fa!ä de anul 2016 (204 mobilitäfi),

urmare a asumärii de cätre conducerea ASE, a obiectivelor de interna{ionalizare çi alocärii de fonduri

pentru participarea la conferinle interna{ionale din sträinätate, suplimentärii bugetului Erasmus pentru

mobilitäfl de predare çi formare çi atragerii de finan!äri în cadrul unor proiecte externe;

universitare de licen!ä Economie si comunicare economicã în afaceri

economicá în af aceri în derularea u nor proiecte de cercetare/g rantu ri;

modul de examinare (de ex., la programul de studii universitare de licenfä Finan{e çiBãnci);

de specialitate din planurile de înväfämânt ale programelor de studii universitare de licenfã ale ASE (fapt

semnalat de studenfi de la toate programele de studii), în rapoÍ cu orele alocate cursurilor sau

disciplinelor fundamentale / complementare;

(fapt semnalat la vizitä de studenli de la toate programele de studii);

în prezent normativele preväzute în standardele specifice ARACIS;

în totalitate cerin{ele 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 urmeazä sä parcurgä procedurile de aprobare

reglementate la nivelul ASE çi care, conform aprecierii expertului evaluator al acestui program, va

respecta în totalitate cerin{ele standardelor specifice ARACIS.

Relalia dintre student çi profesor, conform celor constatate la vizitä çi a celor menlionate în Fise/e

vizitelor elaborate pentru programele evaluate pe perioada vizitei institulionale, este una de parteneriat, în care

fiecare îçi asuma responsabilitatea atingerii rezultatelor învä!ärii. Rezultatele învä!ärii sunt explicate çi discutate

cu studen{ii din perspectiva relevanlei acestora pentru dezvoltarea lor. Cadrele didactice folosesc resursele noilor
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tehnologii (ex. e-mail, pagina personalä de web pentru tematicä, bibliografle, resurse în format electronic çi dialog

cu studenfii), çi materiale auxiliare, de la tablä la flipchart çi videoproiector.

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

ciclului de studii universitare de licen!ä sunt evalua{i în conformitate cu prevederile Regulamentului privind

activitatea didacticá pentru programele de licenfá, Capitolul Vll - Evaluarea cunoçtin{elor Evaluarea studenlilor

de la programele de masterat are loc în conformitate cu prevederile Regulamentuluiprivind activitatea didacticä

pentru programele de masterat Capitolul Vll - Evaluarea cunoçtinlelor. Studenfii au dreptul sä se prezinte la

evaluarea finalä a unei discipline numai dacä s-au achitat de toate obligaliile profesionale - proiecte, lucräri

practice, referate, monografii - preväzute în planul de învãfämânt çi fiça disciplinei de la disciplina respectivä.

Evaluarea studen{ilor doctoranzi este centratä pe valorificarea rezultatelor activitälii de cercetare, respectiv

publicafii, participarea la conferinfe, în concordanla cu calitatea acestora, estimatä prin integrarea publicafiilor în

fluxul informafional, citäri, premii etc.

Toate regulamentele de mai sus sunt aduse la cunoçtinfa 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 sä îmbine transferul de cunoçtinfe, învälarea çi examinarea

studenfilor/cursanfilor. Existä procedee clare cu privire la evaluarea studenlilor prin probä scrisä çi probä oralä,

cursuri lF, IFR sau lD.

Rezultatele oblinute de studen{i pe parcursul çcolarizärii sunt atestate prin Suplrmentul Ia diplomä,

care este completat çi eliberat dupä promovarea examenului de finalizare a studiilor, ca anexä la diplomä.

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

stabilite de lege.

Transferul studenlilor între instituliile de învå(ãmânt superior, facultäli çi specializäri este reglementat

în cadrul ASE prin Regulamentul privind activitatea didacticã pentru studiile universitare de licen!ã,capitolul X -
Transferuri, mobilitäli, întreruperi de studii çi re,înmatriculäri çi nu se efectueazä pe parcursul anului universitar çi
prin proceduri elaborate pentru fiecare situalie specificä: Procedura de transfer de la o facultate din cadrul unei

alte universitä,ti, Ia o facultate d,n ASE çi Procedura de transfer de la o formã de învälãmânt la alta în cadrul

aceleiasifacultá,ti, de Ia o facultate la alta în ASE çi de la facultãtile din Consortjul Universitaria /a ASE.

La vizitä, s-a verificat çi constatat cä transferul studen{ilor între institu{ii de învä!ämânt superior, facultäfi

çi specializäri s-a fäcut cu respectarea dispozifiilor legale în vigoare.

Referitor la asigurarea mobilitä{ilor la nivel nafional çi international a studenfilor ASE, conform

celor constatate çi verifìcate la vizitã, majoritatea mobilitãfilor studen{eçti s-au desfäçurat în cadrul Programului

Erasmus. Celelalte mobilitäli s-au derulat în cadrul unor proiecte POSDRU la nivel de masterat çi doctorat sau

burse guvernamentale çi acorduri bilaterale - burse ale Guvernului României, ale Agenliei Universitare a

Francofoniei, Bursa Joszef çi CEEPUS.

Se constatä o creçtere a numärului de mobilitäli pentru plasamente internafionale, ca urmare a

implementärii parteneriatului încheiat între Direclia de Rela{ii lnternafionale çi AIESEC România.

Finanfäri active în cadrul programului Erasmus+, actiunea KA1 - Mobilitäli (proiecte centralizate, gestionate de

Direcfia de Relalii lnternalionale a ASE),

ASE a primit în acest an universitar un numär de 123 de studen{i sträini în programe de mobilitate

(Erasmus+, CEEPUS çi acorduri bilaterale), precum çi vizite de studii de la lndiana University, SUA - organizatä

de Facultatea de Contabilitate si lnformaticä de Gestiune Si de la CNAM Paris, Franfa - organizatä de Bucharest

Business School.

Orientarea çi integrarea studen{ilor incoming este realizatã cu sprijinul sec{iunii locale a Erasmus i

Students Network - ESN ASE Bucharest, care organizeazä preluarea studenfilor de la aeroport, oferä asisten!ä

prin intermediul voluntarilor Erasmus Buddy çi organizeazá periodic evenimente cu caracter cultural çi social

pentru studen!ii interna{ionali.
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/,/,.3.3 Valorificarea calificärii oblinute

Concordan{a între planurile de înväfämânt çi competenlele açteptate la finalizarea ciclului de studii;

consistenla fiçelor de disciplinä, prin corelarea cu evaluarea programelor din cadrul vizitei institulionale

În cadrul ASE, conform celor constatate la vizitä çi a celor menlionate în Flçe/e vizitetor elaborate pentru

programele evaluate pe perioada vizitei institulionale, principala responsabilitate a cadrului didactic este

proiectarea metodelor çi a mediilor de înväfare centrate pe student, cu mai pu{in accent asupra

responsabilitälii tradi{ionale de a transmite doar informafii. Majoritatea cadrelor didactice au o paginä personalä

pe site-ul ASE, care poate conline CV, orar, tematica pentru examen, datele de contact, orele de eonsultalii,

precum çi alte informafii legate de activitatea de predare: tematica cursului, bibliografie, resurse în format

electronic.

Cu privire la practica studenfilor ASE, au fost dezvoltate la nivelul facultälilor grupuri çi relele viduale

dedicate comunicärii cu absolvenlii ASE, în care se posteazä informa(ii privind activitã{ile/evenimentele derulate

de facultä[i, opodunitä{i de participare la conferinfe, seminarii organizate în colaborare cu mediul de business,

oportunitä{i de angajare sau de practicä/internship.

Conform celor constatate la vizitä çi a celor menfionate în Fþe/e vizitelor elaborate pentru programele

evaluate pe perioada vizitei institufionale, locurile de practicä çi de internship oferite de ASE studenlilor de la

ciclul licen!ä çi masterat au la bazá parteneriatele institu{ionale dezvoltate în mod continuu, reprezentând o

prioritate în ceea ce priveçte gestionarea relaliilor cu mediul economic çi social. Locurile de practicä çi de

internship oferite de ASE studenfilor de la ciclul licen!ä çi masterat au la bazá parteneriatele institu{ionale

dezvoltate în mod continuu, aça dupä cum rezultä çi din indicatorul urmätor, çi care reprezintä o prioritate în ceea

ce priveçte gestionarea rela{iilor cu mediul economico-social.

Cu ocazia vizitei de evaluare, a rezultat cã dintre cei 2.702 absolven{i ai programelor de studii

universitare de licenfã din ASE ai promoliei 2016 çi ani suplimentari, 1.884 au ales sä îçi continue studiile de

masterîn ASE, ceea ce reprezintà 69,72o/o, çirespectiv, dintre cei3.759 absolvenlide licen!ä aipromo{iei2017

çi ani suplimentari, 2.435 au ales sä îçi continue studiile de master în ASE, ceea ce reprezintä 64,770/o.

În privinla competenlelor de consiliere, monitorizare çi facilitare a proceselor de înväfãmânt, cadrele

didactice stabilesc ore de consulta{ii pentru studenfi în vederea elaborärii lucrärii de licen!ä, disertalie, pentru

coordonarea lucrärilor prezentate de studenli la sesiunile de comunicäri çtiin{ifice studenleçti, la concursuri

profesionale, cât çi a aplicaliilor de la seminar (conform unei programäri previzionate).

La nivelul ASE existä un Birou de informare, consiliere çi orientare în carierä a studenlilorîn cadrul

Serviciului de Marketing çi Comunicare, care oferä servicii de specialitate tuturor studenlilor ASE.

Centrul de Consiliere çi Orientare în Carierä (CCOC), structurä distinctä, färä personalitate juridicä,

care func[ioneazáîn cadrulASE, înfiin{at prin Hotärârea SenatuluiASE nr. 144 din data de 10 decembrie 20'14,

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.

'l,.3.4 
Activitatea de cercetare çtiinlificä

Prin misiunea asumatä, ASE urmäreçte dezvoltarea unui mediu de cercetare çi de educafie pentru

membrii comunitälii universitare în mäsurä sä îi consolideze pozifia de lider nafionalîn educalie çi cercetare çi sä

o propulseze printre cele mai bune universitä{i europene în acest domeniu.

În ASE, activitatea de cercetare se desfäçoarä în cadrul programelor institulionale de cercetare

çtiinfifiçä, elaborate anual de cätre ASE, facultäli, departamente çi/sau de unitälile de cercetare create la nivelul

lor, pe baza temelor prioritare, specifìce ASE, din programele na{ionale çi interna{ionale, precum çi pe baza

strategiei ASE cu privire la activitatea de cercetare-dezvoltare. Activitatea de cercetare çtiinlificä în cadrul ASE

este coordonatä de Direc,tia Managementul Cercetárii si lnovárii, care oferä logisticä çi consultan!ä pentru a

stimula implicarea în programe de cercetare çi colaborarea specialiçtilor din diferite domenii.
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Programul institu(ional anual de cercetare gtiinfificä al ASE este elaborat de cätre Direc{ia

Managementul Cercetärii çi lnovärii , prin integrarea programelor institulionale anuale ale departamentelor çi

centrelor de cercetare. Tematica cercetärii doctorale se elaboreazä în corelalie cu programele institulionale de

cercetare çtiinlificä.
Activitatea de cercetare çtiin{ificä, dezvoltare tehnologicä, proiectare, consultan!ä, expedizä çi alte

servicii çtiinlifice din ASE se desfägoarä în cadrul depaftamentelor çi centrelor de cercetare.

Súrafegia ASE 2014-2020 çi Strategia de interna,tionalizare ASE 2016 - 2027 sunt aprobate de Senat odatä cu

specificarea practicilor de ob{inere çi de alocare a resurselor de realizare çi a modalitålilor de valorificare a

cercetärii din ASE. lnteresele de cercetare sunt predominant institufionale. La nivelul ASE, în baza

Regulamentului privind organizarea, funclionarea çi finanlarea cercetärii çtiin{ifice çi a Regulamentului de

organizare si functionare, funclioneazä Direcfia Managementul Cercetärii çi lnovärii care coordoneazä

întreaga activitate de cercetare çtiinlificä çi oferä informare çi consultan!ä în sfera cercetärii çtiinlifice, suport

pentru elaborarea documenta{iilor de participare la competilii çi ob{inerea de granturi/contracte de finanlare a

activitä{ii de cercetare çtiinlificä; suport pentru derularea contractelor na{ionale çi interna{ionale; colaborare cu

universitäli, departamente, centre de cercetare din farä çi sträinätate - http://dmci.ase.ro/.

Proiectele de cercetare çtiin{ificä desfãçurate de cadrele didactice din ASE sunt relevante la nivel

na{ional çi la nivel internalional, existând programe realizate în parteneriat sau cu participarea unor cercetätori din

sträinätate . Activitatea de cercetare çtiinlifìcä desfäçuratä în cadrul ASE în baza Regulamentului privind

organizarea, func,tionarea si finantarea cercetãrii çtiin,tifice çi a Procedurii privind derularea proiectelor de

cercetare, dispune de resurse financiare, logistice çi umane suficiente pentru a realizaobiectivele propuse.

Conform rapoñului de autoevaluare, valoarea veniturilor çi cheltuielilor din cercetare realizate de

universitate în perioada 2013-2017 se regäseçte în tabelul de maijos:

Anul 2013 2014 2015 201 6 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

Cheltuieli 4.460.146 2.210.296 2.419.888 4.005.252 1.517 .171

În rândulcomunitälii academice din ASE existä un climat çi o culturä academicå puternic centrate pe

cercetare, atestate prin numärul ridicat al proiectelor de cercetare na{ionalä, al proiectelor de cercetare

interna[ionalä çi al proiectelor cofinan{ate din fonduri structurale .

Cercetarea çtiinfificä se organizeazä çi se desfäçoarä prin proiecte çi teme, finanlate sau nefinan{ate,

cuprinse în programele institulionale ale facultä[ilor, departamentelor çi centrelor de cercetare, în prezent fiind

derulate 21 proiecte de cercetare nalionale çi 5 proiecte de cercetare internafionale. În cadrul acestora este

inclusä çi tematica programelor de cercetare çtiin{ificä doctoralä. Fiecare program de studii universitare de

licen{ä, masterat çi doctorat dispune de planuri de cercetare proprii, incluse în planurile de cercetare ale

facultäfilor çi ale ASE., temele de cercetare înscriindu-se în aria çtiinlificä a fiecärui program de studii.

lnstitutul de Studii Doctorale din cadrul ASE dispune de un Program de cercetare doctoralä, în care

tinerii cercetãtori realizeazä proiecte individuale, pe care le sus{in oral çi care sunt evaluate de comisii de

specialitate.

Întreaga activitate de cercetare çtiinlificä se caracterizeazä printr-un nivel deosebit de ridicat al

standardelor la care se desfäçoarä, nu numai din punct de vedere organizatoric, al derulärii propriu-zise a

contractelorde cercetare, ci çi al seriozitälii avizärä interne a rezultatelor,inbazaProcedurii privind derularea

proiectelor de cercetare .

Rezultatele activitäfii de cercetare çtiin{ificä fac obiectul unor dezbateri interne çi interna[ionale în

cadrul meselor rotunde, conferinlelor si seminariilor organizate periodic în ASE. Personalul didactic çi de

cercetare din ASE face parte din colective de redac{ie ale unor reviste cotate Web of Science sau incluse în baze
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de date interna{ionale. Fiecare cadru didactic din ASE are anual cel pu{in o publicafie sau o realizare didacticä

sau çtiinlificä publicatä în reviste nalionale sau internalionale de prestigiu, cotate în baze de date çtiin(ifice,

activitate care reprezintä çi unul dintre criteriile de evaluare periodicä a calitälii activitäfli desfäçurate în cadrul

ASE.

Rezultatele activitäfii de cercetare çtiinfificã a cadrelor didactice sunt valorificate atât prin publicalii

penhu scopuri didactice, cât çi prin publicalii çtiin{ifice în reviste de specialitate sau edituri din {arä, recunoscute

de CNCSIS sau din sträinätate, comunicäri çtiin{ifice prezentate la sesiuni, simpozioane, seminarii etc. din {arä

çi/sau sträinätate, transfer tehnologic prin centre de cercetare, contracte, expertizä, consultan!ä etc., pe bazäde

contracte sau convenfii încheiate cu parteneri din larä çi/sau din sträinätate, cu evaluare atestatä de cätre comisii

de specialitate .

Conform verificärii la vizitä çi a raportului de autoevaluare, evolulia numärului de publicalii gtiin(ifìce în

u n ive rs itate pe ntru perioa da 2013-2017 este u rmätoa rea :

lndicator 2013 20't4 12015 201 6 2017

Articole în reviste lSl 169 200 1154 177 275

Articole lSl Proceedings 454 325 l20e 223 285

Articole în reviste indexate BDI 1 654 1551 
11 

3ei 1098 561

3ä(i publicate la edituri nalionale 96 155 le3 160 141

3ä(i publicate la edituri internalionale 16 47 |'22 l3 49

Reviste, buletine ale Universitälii (indexate lSl) 2 2
12

l 3

Reviste, buletine ale Universitälii (lndexate BDI) 17 17 ]|17 t6 37

Reviste, buletine ale Universitãlii (altele) I 1 l1 1 I

Centre de cercetare 22 22 122 23 23

În anul univ.2017-2018, din totalul de 1060 cadre didactice titulare çi asociate ale ASE, 173 sunt

conducätoride doctorat, reprezentând 16,32o/o din totalul personaluluididactic çide cercetare cu titlulçtiin{ific

de doctor (Anexa ASE-051). Activitatea de conducere doctorat se desfäçoarä în $colile Doctorale ale IOSUD

ASE çi este sprijinitä de cele 23 de centre de cercetare func{ionale în ASE.

ASE, prin facultälile çi departamentele sale, este preocupatä în permanen{ä de organizarea periodicä a

unor manifestäri çtiinfifice nafionale çi internalionale (sesiuni çtiin{ifice, simpozioane, conferin{e, mese

rotunde), care au devenit deja tradilie, comunicärile fiind publicate în buletine çtiin[ifice sau în reviste dedicate

activitäfii organizate.

Dintre revistele susfinute de ASE, trei çi-au menfinut recunoaçterea Web of Sclence Clarivate, çi

anume:

- Economic Computation and Economic Cybernetics Sfudles and Research, revistä cotatä lSl din 20 iulie

2008, care este prima revistä universitarä economicä din România recunoscutä internafional.

- Amfiteatru Economic, revistä cotatä 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 - JuridicalTribune, revistä indexatä lSl din anul 2015, care este prima revistä de

çtiinfe juridice din România indexatä Web of Science Clarivate.

Douä dintre aceste revistele au indiciscientometrici nenuliîn anul2016.

ASE oferä spre utilizare, în regim gratuit, revistelor ASE softul antiplagiat utilizat în cadrul Direcliei Managementul

Cercetärii çi lnovärii în vederea întäririi procedurilor editoriale.
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/i/.3.5 Relaliile internalionale çi parteneriatele lnstituliei de învälämânt superior

Consolidarea çi dezvoltarea rela[iilor internafionale constituie unul dintre principalele obiective ale ASE.

În luna iunie 2017, a fost adoptatä de Senatul ASE, Sfrafegia de Internalionalizare a Academiei de Sfudií

Economice din Bucureçti pentru perioada 2016 - 2027.

Principalele coordonate de dezvoltare asumate în domeniul relatiilor internationale sunt:

- interna{ionalizarea,,acasä",

- internafionalizarea,,în sträi nätate",

- interna{ionalizarea cercetärii,

- creçterea prestigiului internalional.

Ariile de dezvoltare çi indicatorii asuma{i de ASE sunt în concordan!ä cu tendinlele majore de pe pia[a

educa{ionalã interna{ionalã çi au drept obiectiv armonizarea performanlelor institufionale cu standardele de

predare çi de cercetare de la nivelul celor mai bine cotate universitãfi din lume.

Consolidarea prestigiului intemational prin includerea ASE în principalele clasamente internafionale, Shanghai

Academic Ranking of World Universities çi QS World University Rankings, reprezintä o recunoaçtere a eforturilor

fäcute în domeniu.

În scopul pregätirii raportärilor pentru clasamentele intemalionale, a monitorizärii indicatorilor de

internalionalizare çi a pregätirii acreditärii internafionale a universitälii, a fost creat un grup de lucru la nivel

institulional, în coordonarea prorectorului responsabil cu rela{iile interna{ionale.

În acest context, anul2017 a marcat o serie de premiere în sfera recunoaçterii interna{ionale a ASE.

Subliniem, în primul rând, admiterea în clasamentul Shanghai Academic Ranking of World Universifi'es, în

care ASE se claseazä pe locul 151-200, în domeniul Çtiinlelor economice - cea mai bunä pozifie ocupatä de

universitälile româneçti prezente în top.

ASE este prezentä pentru al doilea an consecutiv în clasamentul QS World University Rankings,în

care se situeazã pe locul 301-350 la nivel global, în domeniul $tiinfelor economice çi, pentru prima datä, a fost

inclusä în topul regional EECA - Emerging Europe & Central Asia - edi{ia 2018. La nivel regional, ASE se

pozilioneazä pe locul 76, în top 2,6% universitä(i din regiunea EECA, în aceeaçi categorie cu universitälile

partenere din Conso{rul Universitaria.

ASE a continuat sä furnizeze date pentru U-Multirank, realizat sub tutela Comisiei Europene, de cätre

CHERPA - Consortium for Higher Education and Research Performance Assessment CHE - Centre for Higher

Education Development, CHEPS - Center for Higher Education Policy Studies, Universitatea Catolicä Leuven, în

colaborare cu EFMD - European Foundation for Management Development çi EANL - European Association for

Neuroscience and Law.

Un rol important în consolidarea parteneriatelor interna{ionale çi a imaginii pe plan extern îl are

padiciparea la evenimente çi activitäli în cadrul relelelor çi asociafiilor internalionale relevante pentru domeniul

studiilor universitare economice. ASE este afiliatä la 14 refele/asociafii internafionale.

PaÉeneriate cu mediul economico-social

ASE adoptä çi dezvoltä o atitudine antreprenorialä, în concordan{ä cu misiunea çi viziunea asumate,

Astfel, în anul 2017, ASE a urmärit consolidarea çi încheierea unor acorduri strategice cu mediul

economico-social care sä aibä urmätoarele direc{ii esenliale: oferirea de programe de studii adaptate nevoilor

curente çi de perspectivä ale companiilor, oferirea de stagii de practicä anuale çi de alte programe de dezvoltare

în carierä pentru studenfi, desfäçurarea de proiecte de cercetare aplicativä çi implementarea rezultatelor,

organizarea unor evenimente de business comune

În anul2017, ASE s-a afiliat la urmätoarele refele/asociafii profesionale:
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1. HR Club este asociafia profesioniçtilor de resurse umane din România. Func{ioneazä informalde 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 lnterna,tional (ANAHEI) Misiunea ANAHEI, ca

organizafie non-profit, este de a promova çi de a încuraja o culturä globalä la instituliile membre, de a

globaliza succesele studenlilor çi ale facultä{ilor, de a spori iniliativele globale în rândul institu{iilor

membre çi de a aprofunda angajamentul global.

3. EHL (Ecole Hotelière de Lausanne) Din 1893, çcoala elvelianä de management hotelier a oferit

cursuri care pregätesc studenlii pentru o carierä de management al ospitalitälii la nivel mondial. Çcoala

este consideratä cea mai bunä din lume în domeniul ei: studiile de ospitalitate.

Au fost încheiate 85 de parteneriate cu societä{i comerciale, asociafii sau institulii din România

Forumul pentru Dezvoltare Durabilä çi Antreprenoriat (FSDE) s-a näscut din dorin(a de a pune la

aceeaçi masä a dezbaterilor trei actori importanli ai economiei româneçti (mediul academic, cel de afaceri çi

institufiile publice). Acfiunea comunä a acestor actori se concentreazä pe identificarea problemelor cu care se

confruntä economia !ärii noastre (çi nu numai) çi pe fundamentarea çtiin{ificä a solufiilor care sä contribuie la

rezolvarea acestor probleme.

Programul Academica BNR se desfäçoarä în cadrul parteneriatului dintre ASE çi Banca Nalionalä a

României çi are ca obiectiv schimbul de date dintre specialiçtii BNR çi cei ai ASE, precum çi sprijinirea

îmbunätälirii curriculei universitare în domeniul finan{e-bänci çi inifierea unor dezbateri care sã contribuie la

creçterea în(elegerii fenomenelor economico-financiare actuale.

ln anul 2017,lncubatorul de afaceri al ASE a fost inclus în Societatea Antreprenoriala Studen{eascä

(SAS), o entitate nouä în cadrul organigramei ASE. Aceasta a fost înfiin[at în baza OM nr. 326212017 çi are ca

misiune crearea unui mediu propice çi a unui cadru complementar pentru suslinerea çi dezvoltarea spiritului

antreprenorial al studenlilor ASE, de la toate ciclurile de înväfämânt, inclusiv în rândul propriilor absolven{i din

ultimii trei ani. Prin acliunile sale, Societatea Antreprenorialä Studen{eascä a Academiei de Studii Economice din

Bucureçti urmäreçte conçtientizarea cu privire la oportunitälile antreprenoriale, angajarea pe cont propriu çi

promovarea unei atitudini pozitive fa{ä de cultura antreprenorialä în rândul studen{ilor.

Tot în anul 2017 s-a oblinut o finanlare CNFIS în urma competifiei de proiecte tip FDl, în sumä de

104.000 lei, care a fost folositä pentru activitätile SAS.

II,4 MANAGEMENTUL CALITATII îN INSTITUTIA DEîNVATN¡øNUT SUPTruON

1/.4.1 Situalia evaluãrilor institutionale çi a programelor de studii

Precedenta evaluare institufionalä a ASE a avut loc în 15-17 mai 2013, evaluare în urma cäreia universitatea

a primit calificativul 'Grad de încredere ridica(, prin Hotärârile Consiliului ARACIS în çedinla din data de

25.07.2013.

În cadrul respectivei evaluäri institulionale, potrivit protocolului încheiat între ASE çi ARACIS, 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!ä - Economie agroalimentará çi a mediului, Administrarea afacerilor (în

limba englezä), Administrarea afacerilor in comer,t, turism, seruicii, merceologie çi managementul calitã,tii,

Ciberneticã economicà, Finan,te st Bánciçi Economie si afaceriinternationale - pentru evaluarea institulionalä ce

au fost evaluate periodic în vizita respectivä, fiecärui program fiindu-i acordat calificativul "Încredere".

La data prezenteivizite de evaluare institu[ionalã, în ASE funclioneazä 12 facultäli acreditate, la nivelul

cärora se desfäçoarä programe de studii universitare de licen!ä (acreditate sau autorizate provizoriu, la forma de

învätämånt cu frecvenfä sau la distan!ä) gi de masterat, în conformitate cu Hotãrârea Guvernului nr. 140/2017
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pentru aprobarea Nomenclatoruluidomeniilor çi alspecializárilor/programelor de studii universitare çi a structurii

institu{iilor de învã{ãmânt superior, pentru anul universitar 2017-2018, modificatä çi completatä prin Hotárârea

Guvernuluinr. 615/2017 çi Hotärârea Guvemuluinr. 117/2017 din 16 maftie 2017 privind domenüle siprogramele

de studii universitare de master acreditate si numárul maxim de studen,ti ce pot fi çcolarizali în anul universitar

2017-2018, modificatä çi completatä prin Hotärârea Guvernului nr. 614/2017. Pentru toate programele de studii

organizate, ASE a respectat termenele de evaluare, iar la programele acreditate, ASE a primit calificativul

"încrgderg".

Astfel, pânä la începutul anului universitar 2013-2014, toate programele de studii universitare de licen!ä au

fost acreditatelautorizate sä funclioneze provizoriu/evaluate periodic de cätre ARACIS, dupä cum urmeazä:

23 programe organizate la forma de învã{ämânt cu frecven!å (în limbile românã, englezä, francezå

sau germanä), dintre care 15 evaluate periodic, iar 8 autorizate sä funclioneze provizoriu;

un program organizat la forma de învä{ämânt cu frecven!ä redusä, autorizat så func(ioneze

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 cätre ARACIS çi 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 in anul univ. 2013-2014, 19 (reprezentând 18% din totalul

programelor de masterat) aveau ca limbä de predare o limbä de circula{ie internalionalä.

Pânä la începutul anului universitar 2014-2015, toate programele de studii universitare de licentã ale ASE au

fost acreditate/autorizate sä funclioneze provizoriu/evaluate periodic de cätre ARACIS.

în anul universitar 2017-2018, în ASE suntorganizate 12 programe de masteratcu predareîn limbisträine,

dintre care 10 programe cu predare în limba englezä çi câte unul cu predare în limba francezä çi, respectiv, limba

germanä.

La acestea se adaugä 3 programe de tip MBA interna[ionale, cu dublä diplomä:

- MBA Româno-Canadian - în limba englezä, 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 germanå, 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, çi aprobatä de cätre ARACIS, încadrarea în domeniu a 5 noi programe de masterat, patru dintre

acestea fiind organizate în limba englezä

11.4.2 lmplementarea recomandãrilor fäcute la evaluarea externã precedentã (implementare plan de

mäsuri):

Din analiza modului cum au fost îndeplinite la nivelul ASE, recomandärile fäcute cu ocaziaprecedentei

evaluäri institu{ionale realizatã de ARACIS în perioada 15-17 mai 2013, rezultä urmätoarele:
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Recomandäri/
observalii în urma vizitei

de evaluare
institulionalä din anul

2013 (perioada 15-17 mai
2013)

Situalia constatatä la vizita institulionalå curentä, în anul 2018

Gradul de
îndeplinire
constatat
la vizita

institu!ion
alå

curentå

Continuarea procesului de

modernizare çi dotare a

bibliotecilor cu resurse

informatice, cu tehnicä de

multiplicat çi cu

abonamente de

specialitate pe tipuri de
programe de studii

Pentru a îndeplini aceste recomandãri, la nivelul ASE s-a încheiat, în 29 iunie

2013, contractul ANELIS PLUS çi respectiv, în data de 2 iulie 2013, s-a încheiat

contractul de fotocopiere cu titlu gratuit pentru studenlii ASE.

Cu privire la încheierea de abonamente de specialitate pe tipuri de programe de

studii, la sfârçitul fiecärui an universitar, Biblioteca ASE solicitã facultálilor
propuneri privind abonamentele la revistele de profil, pe tipuri de programe de

studii, în vederea completãrii colecliilor cu titturi de specialitate. Biblioteca

verifìcã anualbibliografia din Flçe/e de disciplinä çiîçistabileçte programulde

achizi{ii prioritar pentru a acoperi titlurile recomandate în bibliografia obligatorie.

Astfel, începând cu anul universitar 2013-2014 acest proces a fost mai atent

monitorizat çi evaluat anual. Bibliotecile ASE au fost dotate cu resurse

informatice, cu tehnicä de multiplicat çi cu abonamente de specialitate pe tipuri

de programe de studii.

Astfel, fondul total de circula{ie al ASE la fìnalul anului 2017, a fost de 153.638,

în perioada 2013-2017 rezultând o înnoire a fondului de circulalie (fizic çi
online) al ASE de 63,36% fatã de nivelul înreqistrat la vizita precedentä.

lndeplinit.

Extinderea çi
modernizarea continuä a

laboratoarelor de

informaticã

ASE a investit începând cu anul 2013, în infrastructura de conectare wireless în

toate clãdirile sale. Astfel, în anul 2013, în ASE s-au realizal investilii în

infrastructura TlC, respectiv s-au achizilionat servere, videoproiectoare çi
camere video, practic, înnoindu-se aproape în totalitate parcul de

videoproiectoare din sãlile de curs. În acelaçi an, ASE a ini{iat si finalizat
procedura pentru achizilia de echipamente lT (imprimante, computere,

laptopuri). Pentru asigurarea accesului la internet s-a achizilionat serviciul de

conectare a tuturor loca{iilor (spalii de învä!ämânt çi cämine) la releaua

nalionalä gratuitä RoEduNet. De asemenea, s-au reînnoit licenlele software
(Microsoft) necesare desfãçurãrii activitälii de educa{ie.

În perioada 2014-2017, ASE a realizat investilii în infrastructura TlC, respectiv

implementarea infrastructurii wireless în cãmine çi spalii de învä!ãmânt. Au fost

inaugurate noi laboratoare çi au fost înnoite çi modernizate echipamentele din

laboratoarele existente.
De asemenea, clädirile ASE au fost conectate în totalitate (inclusiv cäminele) la

internet wireless gi au fost achizilionate pachete software de specialitate çi
licentele aferente.

Îndeplinit

Achizifionarea de soft-uri
de specialitate, pentru

domenii cum sunt: limbile

strãine çi econometrie

Planul de achizilii pentru 2014 a inclus, la propunerea facultálilor ASE, çi
achizilia unor soft-uri dc specialitate necesare desfäçurãrii activitãlilor didactice

la discipline precum Econometrie, Limbi Strãine etc.

La data prezentei vizite, conform Fiçelor viziteielaborate pentru programele de

studii evaluate, aplicaliile software utilizate în cadrul ASE sunt licenliate atât
pentru software de bazä (sisteme de operare, programe antivirus) cât qi pentru

software de aplicalie (suita Microsoft Office, MS Sharepoint, MS SQL Server,

alte programe dedicate: EViews, Stata, etc). ASE/FAMP a achizilionat odatä cu

echipamentele de calcul çi soft-urile corespunzätoare çi posedä licenla de

utilizare a acestora. ASE dispune de licenle penhu software de specialitate

corespunzãtor domeniului de licen!å în care se încadreazä programul de studii
universitare Ciberneticá Economicä, spre exemplu SPSS, CIEL, EVIEWS,

SAS/R çi altele.

Laboratoarele utilizate la CIG sunt dotate corespunzãtor cu hardware çi
software care permit efectuarea de cercetäri importante pe plan na{ional çi
internafional. Existã çi un laborator de cercetare, ce funclioneazä în cadrul

CSCIG (Centrul de Studii în Contabilitate çi Informaticä de Gestiune), centru

acreditat CNCSlS.Laboratorul dispune de tehnologie adecvatä cercetärilor din

domeniul contabiliiãtii si al informaticii de qestiune, acces la baze de date on-

lndeplinit
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Recomandåri /
observafii în urma vizitei

de evaluare
institulionalä din anul

2013 (perioada 15-17 mai
201 3)

Situalia constatatä la vizita institufionalä curentã, în anul 2018

Gradul de

îndeplinire
constatat
la vizita

instituIion
alä

curentä
line: Jstor, ProQuest çi Science Direct .

ln cadrul FEAM, activitatea de cercetare se desfäçoarä în cadrul
departamentelor çi/sau Cenhului de cercetare ,,Analizä çi politici regionale" care
dispun de dotãri çi soft-uri corespunzãtoare, acces la sursele de informare prin

lnternet.La programul EAI este arondat un laborator de cercetare (Laboratorul

GOOGL\, dotat cu .calculatoare, videoproiector, laptop, acces la internet
permi!ând cercetäri avansate pe plan nalional çi internalional ale cadrelor

didactice. Activitatea didacticä çi de cercetare a programului Economie çi
afaceri internalionale se desfãçoarã în spalii de învä!ãmânt aflate în proprietate

- sãli de curs, amfiteatre, sãli de seminar, laboratoare - dotate corespunzätor cu

tehnicä de calcul, sisteme multimedia (smartboard, video çi retroproiectoare,

ecrane de proiec{ie, flip-chart-uri etc.). Administralia ASE foloseçte SIMUR,

SIMCE, Platforma de blended learninq Profesor.ase.ro.

Reluarea çi intensifìcarea

schimburilor de carte
(manuale, cursuri, caiete
de laborator) între
universitälile din consorliu
în scopul diversificärii
ofertei de resurse

destinate bunei pregätiri a
studenfilor

lncepând cu anul universitar 2013-2014, Biblioteca ASE a permanentizat

schimbul de carte universitarã între universitälile membre ale Conso(iului

,,Universitaria" (în cazul institufiilor partenere deja) çi a iniliat noi schimburi cu

scopul de a asigura studenfilor resurse educalionale destinate bunei pregãtiri.

Editura ASE este în acord de parteneriat 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 çi
comercializare a cãrlii academice çi universitare, pentru formarea unei librärii

virtuale çi pentru organizarea în comun de târguri de carte nalionale çi
internationale.

lndeplinit

lmbunátälirea modului de

detaliere a numärului de

ore pe teme în cadrul
fìçelor, la unele discipline

de studiu

La data prezentei vizite, conform Fiçelor vizitei elaborate pentru programele de

studii evaluate, Fiçe/e de discipliná sunt întocmite corect çi complet, cu

detalierea clarã pe ore a conlinutului tematic al disciplinei (a se vedea secfiunea
dedicatä Fiçelor de discipliná din De asemenea, în prezent, conducerea
facultãlilor çi a departamentelor se asigurä cã procesul anual de analizä çi
revizuire a fìçele disciplinelor se realizeazä înainte de începutul fìecãrui an

universitar, respectiv în luna mai, conform calendarului SIMUR (sistemului

informatic de qestiune internã).

lndeplinit

Declançarea procesului de
reducere a numärului de

ore säptãmânal din planul

de învä!ämânt, de la 2B de

ore cätre nivelul minim de
20 ore

Acest proces a fost demarat în ASE, începând cu anul universitar 2013-2014,in
baza HotãrâriiConsiliuluide Administra{ie nr. 25131.01.2013, prin care numãrul

de ore säptãmânal din planurile de învã!ãmânt s-a redus la24 ore (fa!ã de 28

ore la evaluarea institulionalä din 2013).
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 cá funclie de programul de studiu,

numãrul de ore sãptämânal din planul de învä!ãmânt uariazá de la un program

la altul, înregistrând o medie cuprinsä între 20 - 28 ore / sãptämânä, pentru

ciclul I studii universitare de licen!ã, în funclie de domeniile de pregätire

universitarä, ceea ce corespunde çi se încadreazã în cerinlele normative

obliqatorii din standardele ARACIS.

lndeplinit

Distribu{ie mai echilibratä
a studenfilor pe formalii de

studiu

La data prezentei vizite, conform Fiçelor vizitei elaboraÍe pentru programele de

studii evaluate, forma,tiunile de studiu a/e ASE (serii, grupe, subgrupe) sunt

astfel dimensionate încât sä asigure desfäçurarea efìcientã a procesului de

învä!ämânt, iar numãrul de locuri în sälile de curs, seminar çi laborator este

corelat cu märimea forma{iilor de studiu (serii, grupe, subgrupe etc.), conform
normativelor Ministerului Educaliei Nalionale, ceea ce corespunde çi se

încadreazä în cerin{ele normative obligatorii din standardele ARACIS.

lndeplinit
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Recomandãri /
observafii în urma vizitei

de evaluare
institulionalä din anul

2013 (perioada 15-17 mai
20131

Situatia constatatå la vizita institulionalä curentä, în anul 2018

Gradul de

îndeplinire
constatat
la vizita

institufion
alä

curentä
lmplicarea mai mare a
studen{ilor în activitatea

de cercetare çi publicarea

celor mai bune lucräri

elaborate de cãtre studenli
într-o revistã

Studenlii participä anual cu lucrãri çtiin{ifice la Seslunea de comunicäui çtiinlifice
sfudenfeçfr; cele mai bune lucrãri fiind premiate. De asemenea, s-au editat, în

format electronic, volume cu lucrãrile premiate la 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 gi Bänci.

Participarea la sesiunile de comunicäri este încurajatä de cãtre universitate prin

acordarea, din fonduri proprii, de burse de excelen!ã pentru cercetare celor care

au cea mai bunä lucrare, atât la ciclul licentã cât si masterat.

lndeplinit

Luarea mäsurilor adecvate
împotriva plagiatului în

lucrärile de licen!ä,

disertalie çi doctorat ale

studen!ilor çi lucrärile

(cä(i, tratate, etc.)

cadrelor didactice

ln conformitate cu regulamentele interne privind activitatea didacticã la

programele de studii universitare de licen!ã çi masterat, cadrele didactice care

coordoneazä elaborarea lucrärilor de licen!ä çi disertalie räspund în mod solidar

cu autorii acestora de asigurarea originalitãlii con{inutului acestora.

ASE are achizilionat din 25.06.2011 un abonament de verifìcare plagiat pentru

doctorat, post-doctorat, articole la revistele ASE çi pentru cä(i în Editura ASE.

Tezele de doctorat sunt verificate de plagiat prink-un compartiment specializat
la nivelul ASE (biroul de evaluare academicä), iar tezele postdoctorat,

articolele çi cã(ile sunt verifìcate la Editura ASE. La data prezentei vizite, s-a

constatat cä pentru activitatea de cercetare (inclusiv penhu teze de doctorat,
postdoctorat, disertafii çi lucräri de licen!ä), predare sau examinare, ASE

utilizeazä çi pune la dispozilia cadrelor didactice çi studen!ilor, un soft

antiplagiat performant - www.sistemantiplaqiat.ro, furnizat de S.C. PLAGIAT -
SISTEM ANTIPLAGIAT PRIN INTERNET SRL (contract nr. 24113.01.2017 -

ultima facturä achitatä pe anul 2018 a fost preluatã la vizitä). De asemenea,

ASE oferä spre utilizare, în regim gratuit, revistelor ASE softul antiplagiat utilizat

în cadrul Direc{iei Managementul Cercetärii çi lnovärii în vederea întäririi
procedurilor editoriale.
Comisia de Eticä çi Deontologie Profesionalá a ASE publicã anual pe site-ul

universitälii rapoarte privind mäsurile întreprinse pentru solulionarea sesizãrilor

de plaqiat, respectiv stadiul procesului de solutionare.

lndeplinit

Transparen!ã în ceea ce

priveçte evaluarea
cadrelor didactice de cätre

studenfi prin publicarea

rezu ltatelor centralizate
pentru fiecare cadru

didactic în parte çi
efectuarea acestei

activitäli la finalul fìecärui

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 dreptulsä
primeascã çi sä completeze chestionarele de evaluare academicä a cadrelor

didactice, cursurilor, seminariilor çi lucrärilor practice; rezultatele evaluärilor vor

fi publicate în re{eaua intranet a ASE Bucureçti". Consiliul de adminishalie a
aprobat la propunerea reprezentan!ilor studenfilor, o nouã procedurä de

evaluare a cadrelor didactice de cãtre studenli. Procedura aprobatã 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 personalã a studen{ilor prin platforma informaticä

implementatä de ASE (SIMUR). În plus, conform hotãrârii nr.111112.06.2013 a

Consiliului de Administrafie, monitorizarea desfäçurärii activitälii didactice se

realizeazá prin organizarea de întâlniri lunare între flecare decan çi
reprezentanlii studenlilor de la nivelul fiecärei serii sau program de masterat în

vederea discutãrii problemelor legate de desfãçurarea activitãlilor didactice.

Concluziile evaluãrii din partea studenfilor sunt parte integrantä a Raportului de

sintezët . Rezultatele desprinse din analiza chestionarelor sunt prezentate

membrilor departamentului çi analizate în Consiliile facultäfilor. Existä

obligativitatea evaluãrii periodice a cadrelor didactice de cãtre studen{i, cu

scopul de a asigura feed-back-ul din partea studenfilor privind calitatea activitälii

didactice aferentã fìecãrui semestru universitar.

lndeplinit
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Recomandäri /
observa{ii în urma vizitei

de evaluare
institulionalä din anul

2013 (perioada 15-17 mai
2013)

Situalia constatatå la vizita institufionalä curentã, în anul 2018

Gradul de
îndeplinire
constatat
la vizita

instituIion
alã

curentå
lncheierea de acorduri de
parteneriat pentru

activitatea de practicã çi
internship a studenfilor çi
cu organisme
guvernamentale de

specialitate (de exemplu
MAE) çi chiar cu parteneri

internationali

Acordurile de parteneriat pentru activitatea de practicä gi internship a studenlilor
ASE acoperã 100% din necesar.
În anul 2017, din cele 2224locuri de practicã çi internship oferite la nivelul ASE,
în urma acordurilor iniliate de facultäli au fost puse la dispozilia studenlilor 1306

locuri de practicä çi internship. Din cele 65 parteneriate pentru oferirea de locuri

de practicä çi internship penhu studenlii ASE, facultälile au iniliat 47 acorduri
(inclusiv cu ministere çi companii multinafionale - de ex., Petrom OMV, Google,

ça)

lndeplinit

Asigurarea unui sistem de

mentorat la nivelul

studenfilor, în sensul
întãririi legäturilor între
generaliile de studen{i (de

exemplu masteranzii sä

asigure mentorat

studen!ilor de la licen!ã)

Asocialia Absolven{ilor Academiei de Studii Economice din Bucureçti (Alumni

ASE) çi Uniunea Studenlilor Academiei de Studii Economice din Bucureçti
(USASE) au ini{iat în martie 2013, în colaborare cu acesta çi alte
compartimente de specialitate din cadrul universitälii, Centrulde Consr/rere çl
Orientare în Carierá (CCOC), structurä distinctã, färä personalitate juridicä, care
func{ioneazã în cadrulASE, înfiin{at prin Hotärârea SenatuluiASE nr. 144 din

data de 10 decembrie 2014, çi care are ca misiune acordarea de suport
specializat persoanelor care au fost, vor fi sau sunt cuprinse în programele

educalionale ale ASE, în vederea optimizãrii traseului educafional çi profesional

al acestora. Sistemul de mentorat la nivelul studen{ilor ASE, în sensul întäririi
leqãturilor între generatiile de studenti, acoperä '100% din necesar.

indeplinit

Atragerea unui numãr mai

mare de studenli strãiniîn
cadrul programului de
studiu

Numãrul de studenfi strãini înmatriculali în ASE a înregistrat o dinamicã
ascendentä în perioada evaluatã.
Menlionäm cá anul pregätitor de învälare a limbii române care funclioneazä în

cadrul Facultãlii de Relalii Economice lnterna{ionale a fost acreditat ARACIS în

septembrie 2017 çiatrage atât viitoristudenli aiASE Bucureçti, cât çidin alte
arii de specializare.
Comunitatea studenlilor internalionali care urmeazã studii universitare complete
în cadrul ASE reprezintå 52 de nalionalitäfi, conhibuind în mod semnificativ la
procesul de internalionalizare a comunitãlii universitare. Cei mai mulli studenli
internalionali provin din Republica Moldova (43,88%), Turcia, Albania, Maroc,

lrak, Ucraina, Tunisia, Germania (cu ponderi de 2,5% - 4,7% fiecare). Din

numärul total de studenli internalionali înmatricula{i, 301 (41,29T0) studiazä în

regim de cont propriu valutar, aducând universitãlii venituri din taxele de

înmatriculare si scolarizare de 750.065 Euro penhu anul universitar curent.

lndeplinit

Deplasarea centrului de
greutate în evaluarea
pregãtirii studenlilor spre
practicã, prin creçterea
numårului de studii de

caz, prin care sä se

dezvolte simlul practic-

aplicativ precum çi
capacitatea de adopta
decizii

Sistemul de evaluare a cunoçtinlelor studentului este detaliat în fìça disciplinei

çi cuprinde un punctaj de 30-50% pentru activitatea de seminar; conducerea
departamentelor çi a facultälilor ASE se asigurã anual cä activitãlile de seminar
au un grad ridicat de aplicabilitate pentru tematica respectivä.

Se încurajeazä parteneriatele cu mediul de afaceri pentru desfäçurarea
activitãlilor didactice la programele de masterat, care presupun, pe lângä
asigurarea stagiilor de practicä, çi atragerea unor expe(i-practicieni din mediul

de afaceri çi din asocia{iile profesionale, în derularea procesului de predare-

învä!are.

lndeplinit

lmbunãtälirea continuä a

sistemului de tutoriat çi
consulta{ii pentru studen{i

Conform Codului universitar al drepturilor çi obliga{iilor studenlilor Academiei de

Studii Economice din Bucureçti, art.71, alin. (1), lit. mm), ,,Studen!ii vor

benefìcia de un îndrumätor de an çi serie, din rândul cadrelor didactice din

facultatea în cadrul cäreia îçi desfaçoarä cursurile". Astfel, începând cu 1

octombrie 2013, toate seriile çi to{i anii de studiu beneficiazä de un

îndrumãtor/tutore cadru didactic. La prezenta vizitã, s-a constatat cä toate
cadrele didactice din ASE au un program de consultatii säptåmânal de cel putin

lndeplinit
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de evaluare
institu{ionalä din anul
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2013)

Situafia constatatå la vizita institufionalä curentä, în anul 2018

Gradul de

îndeplinire
constatat
la vizita

instituIion
alä

curentä

2 ore, care este fãcut public çi comunicat studenfilor, în cadrul cäruia räspunde

solicitãrilor studentilor.

Realizarea de acliuni de

promovare a programelor
prin intermediul

tehnologiilor
comunicalionale afl ate la
modã

Promovarea programelor de studii se realizeazä prin broçurile de prezentare

(inclusiv în limbi de circulalie internalionalä), prin paginile web ale instituliei gi

ale facultãlilor (în limba românä çi în limba englezä), dar çi prin intermediul

relelelor sociale. De asemenea, ASE participä la târgurile educalionale

organizate în larã çi stråinãtate.

ln luna iunie 2017, a fost adoptatä de Senatul ASE, Strategia de

lnterna,tionalizare a Academiei de Studii Economice din Bucureçti pentru

perioada 2016 - 2027.

Consolidarea prestigiului internalional prin includerea ASE în principalele

clasamente interna{ionale, Shanghai Academic Ranking of World Universities çi
QS World University Rankings, reprezintä o recunoaçtere 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 re{elelor çi
asociafiilor internalionale relevante pentru domeniul studiilor universitare

economice. ASE este afiliatä la 14 retele/asociatiiinternationale.

lndeplinit

Dezvoltarea legäturilor cu

organiza{iile care
activeazä în domeniul
mediului

La nivelul Facultälii de Economie Agroalimentarä çi a Mediului existä
parteneriate încheiate cu ONG Ecocivica çi ONG Viitor+, care activeazã în
domeniul mediului.

De asemenea, în ASE existã un club al studenlilor - ECOTUR - care se implicã

în mod deosebit în acliunile de proteclia mediului, inclusiv prin colaborarea cu

alte orqanizatii de profil.

lndeplinit

Continuarea eforturilor de

individualizare în spaliul
european al

învä!ämântului superior

ASE a realizat pentru prima datä o analizä benchmarking la nivel european fa!ã

de universitälile similare (în luna iunie 2013), iar rezultatele obfinute i-a permis

sä-çi defineascã mai clar avantajele competitive çi a fundamentat strategia
penhu perioad a 201 4-2020.

Consolidarea eforturilor de individualizare a ASE în spaliul european al

învã!ämântului superior prin includerea ASE în principalele clasamente

internalionale, Shanghai Academic Ranking of World Universities çi QS World

University Rankinqs, reprezintä o recunoagtere a eforturilor fãcute în domeniu.

lndeplinit

Continuarea activitälilor de

implicare efìcientä a

actorilor interesali de pe

plan local

Conform celor constatate la vizitä, restructurarea planurilor de învä!ãmânt din

ASE a implicat çi consultarea mediului economico-social, pentru o mai bunä

corelare a programelor de studii cu piala muncii; acest proces este unul

continuu, realizat prin intermediul consiliilor consultative create la nivelul

facultã!ilor.
Consiliul Consultativ constituit la nivelul ASE, în luna martie 2013, din

reprezentanli ai comunitälii locale çi ai mediului de afaceri, se întruneçte

trimestrial çi de câte ori este nevoie, în întâlniri de lucru, cu scopul îmbunätälirii
procesului de învãtämânt si cercetare din ASE.

lndeplinit

Revizuirea Codului

universitar al drepturilor çi
obligaliilor studen!ilor ASE
astfel încât sã fìe în

conformitate cu Codul

drepturilor çi obliga{iilor
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 iniliativa

adoptatä la nivel nalional. Senatul universitar çi Consiliul de Administralie au

transmis reprezentanlilor studenlilor în Senatul universitar (Senatul Studenlilor)
rugãmintea de a analiza acest act normativ çi de a propune modificäri cu privire

la reglementärile interne ale universitälii, în acest sens, Senatul Studen{ilor a

format o comisie de lucru de revizuire a Codului universitar al drepturilor çi
obligaliilor studenlilor aprobat în çedin{a din 20 iulie 2011, cu prilejul aprobãrii

Cartei Academiei de Studii Economice din Bucureçti (Codul universitar al

drepturilor çi obligatiilor studen{ilor este inclus în Carta universitarä si constituie

lndeplinit
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capitolul XV al acesteia). Comisia a propus spre aprobare Senatului Studenfilor
noul Cod universitar al drepturilor si obligaliilor studen,tilor Academiei de Studii
Economice din Bucureçti, care implementeazã în totalitate OMECTS nr.

3666/30 martie 2012. Aceastã propunere a fost aprobatä în unanimitate çi a fost
hansmisä 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 studenlilor,
astfel încât acest proces

sã fie unul democratic çi
nediscriminatoriu

Conform Codului universitar al drepturilor çi obligaliilor studenlilor Academiei de

Studii Economice din Bucure,Þfi art. 70, alin (1), ,,Studenlii au dreptul sä îçi

aleagä reprezentanlii în structurile consultative, deliberative çi de conducere din

ASE Bucureçti, conform legii, în baza Metodologiei privind alegerea
reprezentanfilor studen{ilor ASE Bucureçti, aprobatã de reprezentan{ii
studenlilor în Senatul Universitar (Senatul Studenfilor)". De asemenea, conform
art. 70, alin (6), ,,Cadrele didactice titulare, personalul didactic auxiliar
personalul administrativ çi structurile de conducere ale universitä1ii nu poi

condiliona statutul de student reprezentant de performanlele academice,
prezenla la cursuri, seminare çi laboratoare, acesta fiind reglementat în

Metodologia privind alegerea reprezentanlilor studen,tilor ASE Bucureçti,
aprobatä de reprezentan!ii studenlilor în Senatul universitar (Senatul

Studen{ilor). Cadrele didactice titulare nu se implicã în procedurile de alegere a

studenlilor reprezentanli, indiferent de nivelul de reprezentare. lntervenliile se

sanclioneazäconform prevederilor art..312din Legea nr.112011, cu modifìcãrile

çi completärile ulterioare". Astfel, toate elementele ce privesc alegerea
reprezentanlilor studen{ilor au fost stabilite de cätre studenfi, fãrã implicarea
cadrelor didactice. La data prezentei vizite de evaluare, s-a constatat cä la
nivelul fìecärei structuri existä câte un student reprezentant ales prin vot, în
conformitate cu reglementärile interne.
Ca parte componentä 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 universitãfii,
sesizeazã problemele cu care aceçtia se confruntä, colaboreazã çi realizeazä
demersuri pentru îmbunatãlirea situaliei comunitãlii studenleçti. Pentru

oblinerea unor rezultate optime în acest sens, membrii Senatului Studenlilor se

reunesc säptãmânal pentru a stabili coordonatele de lucru. Conducerea este
asiguratã de Biroul Permanent, alcãtuit din çapte membri: preçedintele, patru

vicepreçedinfi, un secretar general çi un secretar. În sensul creçterii eficienlei
activitãlii, Senatul Studenlilor çi-a diversifìcat shuctura, fiind înfiin{ate diverse
compartimente de specialitate.

Indeplinit

Posibilitatea studen!ilor de

a-çi forma singuri traseul
de studiu, prin

frecventarea unui curs la o

altã facultate în cazulîn
care nu este îndeplinit
numãrul minim de studenfi
pentru o formalie de
studiu

Conform Codului universitar al drepturilor çi obliga{iilor studenlilor Academiei de

StudiiEconomice din Bucureçti, art,.71, alin. (1), lit. f) ,,Studenfii au dreptulsã
aleagã liber programele de studii, în conformitate cu normele legale în vigoare
gi cu planurile de învã!åmânt; în cadrul programelor de studiu va fi asigurat un

numãr minim de cursuri oplionale çi facultative din totalitatea cursurilor oferite
de universitate". În cazul în care nu se atinge numãrul minim de studenli pentru

a crea o formalie de studiu separatã, studenfii pot sä urmeze disciplinele
op{ionale aliäturându-se unei serii deja existente la facultatea care are în planul

de învä!ämânt respectiva disciplinä, în mäsura în care sunt asigurate
competen{ele cuprinse în grilele de competenle aferente programului de studii
pe care îl urmeazã.

lndeplinit

Promovarea mai bunä a
Birouluide Marketing,
ConsÌliere si Orientare în

Pentru completarea activitälii Serviciului de Marketing çi Comunicare, Asocialia
Absolvenlilor Academiei de Studii Economice din Bucureçti (Alumni ASE) çi
Uniunea Studentilor Academiei de Studii Economice din Bucuresti (USASE) au

lndeplinit
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Carierá - BMCOC, astfel

încât un numär cât mai

mare de studenfi sä

apeleze la serviciile

acestuia çi suplimentarea
personalului ce îçi

desfãçoarã activitatea în
BMCOC

iniliat în martie 2013, în colaborare cu acesta çi alte compartimente de

specialitate din cadrul universitãlii, Centrul de Consiliere çi Orientare în Carierá
(CCOC), structurä distinctä, fãrä personalitate juridicä, care funclioneazä în
cadrul ASE, înfiinlat prin Hotãrârea Senatului ASE nr. 144 din data de 10

decembrie 20'14, çi care are ca misiune acordarea de suport specializat
persoanelor care au fost, vor fi sau sunt cuprinse în programele educalionale

ale ASE, în vederea optimizãrii traseului educa{ional çi profesional al acestora.

În prezent, consilierea studen{ilor se face prin CCOC, dar çi prin intermediul

unor programe POSDRU.

La nivelul ASE existã çi în prezent un Birou de informare, consiliere sj orientare

în carierã a studenlilor în cadrul Serviciului de Marketing çi Comunicare, care

oferä servicii de specialitate tuturor studentilor ASE.

Conform art.11 din Codul

drepturilor çi obligaliilor
studentului aprobai prin

OMECTS nr. 3666,

studenlii 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
recomandãm încårcarea pe

biblioteca virtualä a
manualelor çi a suporturilor
de curs care au o solicitare
mare din partea studentilor

Conform Codului universitar al drepturilor çi obligafiilor studenfilor Academiei

de Studii Economice din Bucureçti, art.61, alin. (4),,,Studen!iibenefìciazã de

acces gratuit la suporturi dc curs aferente fiecãrei discipline din planul de

învä!ämânt, în format fìzic sau electronic".

[n prezent, cadrele didactice titulare pun direct la dispozifia 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 si prin care orice cadru didactic, pe fiecare dintre disciplinele
pe care le predä, poate sã-çi dezvolte materiale în sistemul blended learning.

În plus, fiecare student din ASE poate accesa toate resursele didactice

aferente disciplinelor studiate. Platforma online.ase.ro permite administrarea

cursurilor, a materialelor didactice çi a rezultatelor învã!ärii.

De asemenea, Biblioteca digitalä ASE permite acces liber studen{ilor din

campusul ASE la manualele destinate învà!ämäntului la distan!à.

lndeplinit

Suplimentarea spa{iilor
alocate bibliotecii çi
dotarea lor cu aparate de

fotocopiere pentru studenli

Pentru a îndeplini criteriile ARACIS, în anul 2013, dupã procesul de evaluare

institulionalä derulat în perioada 15-17 mai 2013, la nivelul ASE au fost

identificate solulii pentru creçterea numärului de locuri în sälile de lecturä ale

bibliotecii: s-a deschis o nouä salä de lecturä în Complexul Belvedere çi s-au

suplimentat numãrul de locuri în sälile existente. Numärul total de locuri a

crescut cu 172, de la 498 la 670. Astfel, s-a înregishat o acoperire de 14,230/o

raportat la numärul studenlilor admiçi la programele de licen!å, forma de

învä!ämânt cu frecven!ã, an l.

ln anul20'14, s-a continuat suplimentarea numärulde locuriîn sálile de lecturã

ale ASE din clädirea lon N. Angelescu, dar çi din campus (Complex Belvedere).

Numärultotalde locuri a crescut fa!ã de 2013 cu 50, respectiv de la 670locuri
la 720 locuri.

Începând cu anul universitar 2015-2016, Biblioteca ASE a organizat într-un

spaliu distinct colec{iile Centrului FAO, capacitatea în bibliotecä (unitate

centralä çifiliale) a ajuns în anul 2015 \a725 de locuri, valoarea realizatä din

indicator în 201 5 fiind de 2,2 olo . La data de 3 octombrie 2016 a fost redeschisä

Sala de lecturä FABIZ (imobil Grivifa), capacitatea în bibliotecä (unitate centralä

çi filiale) ajungand la 733 de locuri, Biblioteca asigurând numärul necesar de

locuriîn proporlie de 10%, capacitate raportatã la numãrul studenlilor utilizatori

activi ai serviciilor de bibliotecã, respectiv aproximativ 7400 (la nivelul anului

201 6).

În cursul lunii septembrie 2017, sala Lectorat Francez (Facultatea REI) s-a

lndeplinit
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relocat, iar fondul de publicalii specifìce centrului a fost reorganizat într-un
spaliu distinct, respectiv în sala 1606. Prin includerea capacitälii de studiu a

acestei säli (având destinafie çi de salä de lecturä) la capacitatea de studiu
asiguratã de Direclia Bibliotecã, numarul de locuri disponibile în Bibliotecä a

crescut cu minimum 1% penhu: studiu, cercetare, accesarea unor servicii
electronice de bibliotecä, consultarea cataloagelor on-line, inclusiv pentru

accesarea bazelor de date, în prezent capacitatea bibliotecii (unitate centralä çi
filiale) fiind de 740 locuri (inclusiv locurile nou înfìinlate).
ln 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 bibliotecã.

Deschiderea personalului

didactic fa!ã de student çi
consilierea acestuia în
alegerea traseului
educalional çi al carierei

Conform Codului universitar al drepturilor çi obliga{iilor studenlilor Academiei de

Studii Economice din Bucuregti, art.71, alin. (1), lit. mm), ,,Studen{ii vor

benefìcia de un îndrumätor de an çi serie, din rândul cadrelor didactice din

facultatea în cadrul cáreia îçi desfäçoarä cursurile". Astfel, începând cu 1

octombrie 2013, toate seriile çi toli anii de studiu beneficiazä de un

îndrumãtor/tutore cadru didactic.
La nivelul ASE existä un Birou de informare, consiliere çi orientare în carierã a

studen,tilorin cadrul Serviciului de Marketing çi Comunicare, care oferã servicii
de specialitate tuturor studen{ilor ASE. Pentru fiecare an la nivelul fiecãrei

facultãli, este desemnat un tutore care asigurä activitatea de îndrumare a

studen!ilor (verificat la vizitã).

Centrul de Consiliere çi Orientare în Carierá (CCOC), structurä distinctã, fãrã
personalitate juridicä, care funclioneazã în cadrul ASE, înfiin{at prin Hotärârea
Senatului ASE nr. 144 din data de 10 decembrie 2014, a¡e ca misiune
acordarea de suport specializat persoanelor care au fost, vor fi sau sunt
cuprinse în programele educa{ionale ale ASE, în vederea optimizärii traseului
educalional çi profesional al acestora.
Consilierea studenlilor se face prin CCOC, dar çi prin intermediul unor

Droorame POSDRU.

lndeplinit

Referitor la rapoÉul de
evaluare din partea
expedului sträin

ASE are un plan strategic cu un orizont de cel pufin patru ani çi planuri

operalionale anuale. ASE dispune de obiective strategice clare, cãrora le sunt
asociate shategii 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 precum çi programe, cu obiective specifice

çi mijloace de atingere a acestora - pe termen scurt çi mediu, iar în elaborarea
shategiei, ASE ia în calcul tendinlele demografìce, sociale, economice,
tehnologice etc. la nivel nalional çi european.
ASE dispune de un Program opera{ional anual - ancorat în evolulia çi contextul
învã!ämântului economic superior nalional çi european
(http,/i..w..ww.aqe.p.../2q1q.. iç/shategia:1{:

?0lS"tr"a"tpsia7p?gA$EYq"?"Q?Q,1{-20"?"Qpd0

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

rapoartelor de activitate anuale (Raportul anual al Rectorului Academieì de

Studii Economice din Bucureçti privind starea universffãfl)), fäcute publice pe

site WWW,a$-e,Ia / http://ca.ase.ro/rapoarte-rector. ASE dispune de mecanisme
de control çi îmbunãtälire continuä a performanfelor çi realizeazã periodic

audituri interne. Serviciile administrative sunt conectate la releaua internet çi
utilizeazä soft-uri specializate.
Pe parcursul anului 2013, pe baza experienlei dobândite în cadrul proiectului

SIMCE, a fost creatã platforma online.ase.ro, care permite dezvoltarea
sistemului de blended learninq. Aceasta a fost folositã experimental oe

lndeplinit
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parcursul semestrului ll al anului universitar 2013-2014 çi a intrat în funcliune

efectivä din anul universitar 2014-2015.

Pentru pregãtirea materialelor didactice, în format blended learning çi
publicarea acestora pe platforma online.ase.ro a fost elaboratã o metodologie,

completatã cu un set de ghiduri practice. Pe baza acestora, în cursul

semestrului llal anuluiuniversitar 2013-2014, s-a organizat un curs de formare

formatori în tehnologia specifìcã blended learning, urmând ca acesta sá

disemineze cunoçtinfele 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 învä!ãmântul la distan!ã çi care permite dezvoltarea sistemului de blended

learning.
ln anul 2015 a fost acreditat de ARACIS noul program MBA Româno-Francez

INDE învã!ämânt cu frecven!ã redusä (Blended Learning). Programul este, de

asemenea, acreditat internalional (AMBA - Association of MBAS).

În luna februarie a anului 2016, Consiliul de Administra{ie al Academiei de

Studii Economice din Bucureçti a hotärât cä, începând cu semestrul al ll-lea al

anului universilar 2015-2016, toate cadrele didactice çi studenfii din ASE sunt

obligali sä foloseascä în activitatea didacticä (curs, seminar, laborator, proiecte)

funcfionalitälile oferite de platforma Blended Learning.

Pentru anul universitar 2017-2018, platforma online.ase.ro a fost actualizatä din

punct de vedere software çi populatã cu disciplinele normate pentru toate

formele de învä!ãmânt, pãshându-se o continuitate a activitälii pe platforma

blended learning.

Platforma e-alumni a fost dezvoltatä de ASE în cadrul proiectului

POSDRU/56/1 .2.l$131541Modernizarea educaliei academice prin introducerea

unui sistem informatic pentru managementul universitälilor româneçti (SIMUR)

çi are ca obiectiv realizarea unei platforme online care sä permitã menlinerea

unei legäturi strânse a Academiei de Studii Economice din Bucureçti cu

absolven{ii säi.

În conformitate cu Programul managerial al Rectorutui ,4SE çi Strategia de

dezvoltare a ASE, universitatea a continuat sä investeascä în dezvoltarea çi
consolidarea infrastructuri, precum çi în dezvoltarea profesionalã çi 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
institufiei s-a realizat în baza procedurii operalionale ,,ClM PO 21812014 priuind

formarea çi perfecfionarea 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 fìnanlate din fonduri structurale çi venituri proprii,

iar altele au fost derulate cu formatori, cadre didactice din ASE, care au

desfãçurat aceastä activitate cu titlu gratuit (sesiunile pentru dezvoltarea

competenlelor TIC în rândul angaja{ilor din direcliile administrative).

ln anul 2013 au avut loc 43 sesiuni de formare profesionalä, la care au

participat 597 angajali ASE. De asemenea, în conformitate cu deciziile de

înmatriculare pentru anul universitar 2012-2013, la programul de masterat

Comunicare în limba englezá pentru predare si cercetare economicèt -

EDURES, ASE a finanlat 20 de locuri la anul 1 çi 24 de locuri la anul 2 pentru

anqaiatii ASE care au dorit sä dobândeascä competente de comunicare în
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limba englezä.

ln anul 2014 au avut loc 40 sesiuni de formare profesionalä, la care au
participat 158 angaja{i ai universitãlii.
ln anul 2015 au avut loc 23 sesiuni de formare profesionalã, la care au
participat 176 angajali ai universitälii.
În anul2016 au avut loc 5 sesiunide formare profesionalä, la care au participat

34 angajali ai universitälii.
ln anul2017 au avut loc 7 sesiunide formare profesionalã, la care au participat

15 angajali ai universitãlii.
Lista completä a sesiunilor de formare çi a participanlilor se poate consulta la

Directia de Resurse Umane a ASE.

í1.4.3 AIte evaluäri externe realizate de Institulia de lnvälãnânt Superior

În urma evaluär¡i nationale, ASE a fost inclusä în categoria lJniversitälilor de Cercetare Avansatà çi
Educafie. Universitatea a fost confirmatä ca lider national în domeniul studiilor de business, conform celor mai

recente rezultate furnizate de U-Multirank clasamentul internafional al universitälilor din UE

(http://wr,Uw,As_e.ro/index_en.asp). De asemenea, în anul 2013, ASE a fost evaluatä institutional extern si de cätre

European University Associafion (EUA).

Programul MBA Româno-Francez INDE organizat de ASE la forma de învãfämânt cu frecven!ä redusä

(Blended Learning), acreditat de ARACIS în anul 2015, a fost de asemenea, çi acreditat internalional de AMBA -
Association of MBAS.

Academia de Sfudll Economice din Bucurestiocupä cea mai bunä pozilie între universitäfile româneçti

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 - $tiinfe
Economice, în care sunt incluse 300 de institulii de învã{ämânt superior din întreaga lume.

Academia de Studii Economice din Bucurestieste universitatea cu cea mai bunä reputa{ie în rândul

angajatorilor din România, conform prestigiosului clasament QS World University Rankings 2018, care aratã

cä ASE îçi pästreazå pozifia în top 301-350 din lume în subdomeniul Economie çi Econometrie, fiind pe

locul întâi între universitäfile româneçti prezente în aceastä categorie. ln acelaçi clasament, ASE este a doua

universitate din România la douä criterii: numärul de cadre didactice internafionale çi impactul comunicärii

institufionale online. QS World University Rankings este un clasament anual, care ia în calcul urmätoarele criterii

de clasificare: reputa{ia academicå, reputafia în rândul angajatorilor, numärul de cadre didactice raportat la

numärul de studen[i, cadrele didactice cu doctorat, citärile interna{ionale ale publicaliilor membrilor comunitälii

universitare, numårul de lucräri raportat la numärul de cadre didactice, numärul de cadre didactice internalionale,

numärul de studenfi interna[ionali, impactul institu{iei în mediul online

(http :11www.ase, rp/20 1 3 fi leq/mgdia/Avizier 2Q I 81ASE Tqp Q$ 2Q 1 8. gdf).

ll,.4.4 Strategii çi proceduri pentru asigurarea calitälii
În ASE func{ioneazä Biroul Managementul Calitä{ii çi CMl, ale cärei principale atribulii sunt prezentate în

Regulamentul de Organizare si Functionare. La nivelul Senatului universitar funcfioneazä 4 comisii care stabilesc

liniile strategice, coordoneazä çi analizeazä problemele curente legate de întreaga activitate din universitate.

Rectorul este direct responsabil pentru asigurarea calitälii serviciilor educa{ionale çi de cercetare çtiinlificä din
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RSf. În baza deciziei rectorului, competen{ele de conducere operativä a acestui sistem pot fi delegate unui

prorector reprezentant al conducerii pentru managementul calitälii.

La nivelul ASE este constituitá Comisia pentru evaluarea si asigurarea calttã,tü, al cärei rol principal

constä în promovarea, la nivelul întregii universitãf, a culturii calitä{ii. Comisia pentru evaluarea çi asigurarea

calitäfli de la nivelul ASE are urmåtoarele atribu{ii: coordoneazã aplicarea procedurilor çi activitälilor de evaluare

çi asigurare a calitälii, aprobate de rectorul ASE; elaboreazá anual Raportul de autoevaluare a asigurãrii calita{ii

academice din ASE Bucuresti formuleazä propuneri de îmbunätälire a calitälii educaliei; coopereazä cu

organismele abilitate care asigurä evaluarea externä a calitäfli serviciilor educalionale çi de cercetare çtiinlificä.

Comisíi similare, formate din colectivele de conducere lärgite cu responsabilii privind calitatea, existä la

nivelul fiecärei facultäli. Acestea întocmesc anual un raport de autoevaluare a fiecärui program de studii, pe care

îl prezintä Consiliului Facultälii çiîl fac public prin publicare pe site-ulfacultälii.

În urma aprobärii de cätre Senatului universitar, Raportut de autoevaluare a asigurãrü calitá{ii academice

din ASE Bucurestieste adus la cunoçtinla clienfilor çi celorlalte pä(i interesate prin publicare pe site-ul ASE -

http://calitate.ase.ro/documente çi pus la dispozilia organismelor abilitate pentru evaluarea externä a calitäfii

serviciilor de educafie çicercetare çtiinlificä. Pebaza acestui raport se elaboreazã propuneride îmbunätä{ire a

calitälii serviciilor educa{ionale çi de cercetare çtiinfificä.

La nivelul ASE funclioneazä Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitãfii, care coordoneazä

aplicarea procedurilor çi activitälilor de evaluare çi asigurare a calitäfii, elaboreazä anual Raportul de

autoevaluare a asigurãriicalitã,tii academice din ASE, formuleazä propuneri de îmbunätä{ire a calitä{ii educa(iei çi

promoveazä cultura calitälii în cadrul întregii activitä{i didactice çi de cercetare çtiinlificä desfäçurate în ASE.

La nivelul fiecärei facultãli din cadrul ASE au fost constituite comisii pentru evaluarea çi asigurarea calitälii, care

colaboreazä çi conlucreazä în mod integrat cu Comisia pentru evaluarea çi asigurarea calitäfii de la nivelul ASE.

Activitatea comisiilor este asistatã logistic de cähe Biroul Managementul Calitä$i çi CMl.

Conform celor constatate la vizitä, Comisia promoveazä în institulie o culturä a calitäfii. Activitatea

tuturor angajalilor uizeazá procesul de îmbunätälire continuä.

0 recunoaçtere a calitä{ii programelor de studii o reprezintä pozi[ia ocupatä de ASE în clasamentele

internalionale:

- locul 151-200, în domeniul $tiinlelor economice în Shanghai Academic Ranking of World Universities

2017, cea mai bunä pozi{ie ocupatä de universitälile româneçti prezente în top

- locul 301-350 la nivel global, în domeniul Çtiin{elor economice în QS World University Rankings 201 7

- locul 76 în topul regional EECA - Emerging Europe & Central Asia 2018. La nivel regional, ASE se

pozi{ioneazä în top 2,6% universitäli din regiunea EECA. Totodatä ASE s-a clasat ca universitatea cu cea

mai bunã reputa{ie în rândul angajatorilor din România, reflectându-se relalia cu mediul de afaceri çi rata

mare a angajabilitälii absolven{ilor înainte sau imediat dupä absolvire.

De asemenea, exemple în realizarea benchmarking-ului internafional le reprezintä çi programele cu dublä

diplomä încheiate la toate nivelele de studii, dintre care enumeräm:

- la nivel de licen!ä: Universitatea din Bedfordshire, Marea Britanie, Universitatea de Çtiin{e Aplicate din

Bochum, Germania, Universitatea din Artois, Franla

- la nivel de masterat: Universitatea din Amsterdam, Olanda, Universitatea din Strasbourg, Fran(a,

Universitatea Roma 1 La Sapienza, ltalia, Bl Nonrvegian Business School Oslo, Norvegia

- la nivel de doctorat: cotutelä de tezä cu Universitatea din Artois, Franfa çi dublä coordonare cu

Universitatea din Reading, Marea Britanie, Universitatea Minho, Portugalia, Universitatea Roma Tre, ltalia,

Universitatea din Bordeaux, Fran[a.

Asigurarea calitä{ii procesului de învä!ämânt este o premisä a succesului. În acest sens, ASE s-a orientat

cãtre introducerea unui sistem de evaluare a procesului de înväfämânt çi cätre modificarea raportului de timp

alocat pentru învä!ämânt çi înväfare. În ASE SMC funclioneazä conform standardelor în vigoare. Sistemul de

asigurare a calitälii serviciilor educa{ionale în ASE este centrat pe rezultatele învä!ärii, rezultate exprimate în
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termeni de cunoçtin{e, competenle profesionale, valori çi 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 çi termene concrete. Aceste strategii se

concretizeazä in Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al ASE 2017-2020, cu

obiective, activitäti, responsabilitäli, termene de realizare çi resurse, atât pentru componenta de educalie çi

cercetare cât çi pentru cea a serviciilor tehnico-administrative.

La vizitä s-a constatat faptul cä anual se face analiza stadiului implementärii programului de dezvoltare a

sistemului de control intern managerial de la nivelul fiecärei componente din structura organizatoricä ASE çi

faptul cä existä politici în domeniul calitäfii çi programe de mäsuri la nivelul fìecärei facultäli çi entitäli

organizatorice, care stimuleazä participarea fiecärui membru al corpului didactic çi de cercetare, precum çi a
studenlilor în procesul de îmbunätälire continuä.

r,f,.4.5 Proceduri privind inilierea, monitorizarea çi revizuirea periodicá a programelor çi activitälilor

didactice desfãçuraúe

În ASE, monitorizarea çi evaluarea periodicä a programelor de studii sunt reglementate prin ,,Codul de

asigurare a calitälii", aplicat în mod riguros çi consecvent (HS din 29.10.2014 çi verificat la vizitä).

Pentru ini{ierea, monitorizarea çi evaluarea periodicä a programelor de studii, a planurilor de învä!ämânt

çi a fiçelor disciplinelor, regulamentul çi codul mai sus amintite sunt asociate cu procedura operalionalä a SMC -
PO-03 lni,tierea, monitorizarea si revizuirea periodicã a programelor çi activitä{ilor desfäsurate.

Anual, Comisia pentru evaluarea çi asigurarea calitãlii la nivel de ASE întocmeçte un Raport de

autoevaluare a asigurãrii calitã,tii academice. Acest raport este adus la cunoçtinla clien{ilor çi celorlalte pä(i

interesate, prin afiçare sau prin publicare çi este pus la dispozi{ia organismelor abilitate pentru evaluarea externå

a calitä{ii serviciilor educa{ionale çi de cercetare çtiinlificä - http://calitate.ase.ro/documente. Pe baza acestui

raport, se elaboreazä propuneri de îmbunätälire a calitä{ii serviciilor educalionale çi de cercetare çtiinlificä.
În ASE, standardul rezultatelorînvä!ãriieste confirmat prin finalizarea cu succes a studiilor, reglementatä

intern prin Regulamentul privind organizarea si desfãsurarea examenelor de finalizare a studiilor de licenlä çi
masterat, realizatá prin examen de licen!ä, care constä în prezentarea lucrärii de licen!ã çi evaluarea

cunoçtin{elor teoretice çi aplicative specifice tematicii abordate. Diplomele emise de ASE sunt elaborate în funcfie

de calificarea universitarä obfinutä prin parcurgerea programului de studii respectiv, la care se anexeazã çi

suplimentele la diplomä, care con{in elemente privind competen[ele asigurate de programul de studii respectiv.

Înalta calificare a absolven{ilor ASE, indiferent de programul de studii urmat, este atestatä de recunoaçterea pe

piafa muncii a valorii rezultatelor învä!ärii (fapt confirmat çi de angajatorii ASE la întâlnirea cu echipa de

evaluare).

Fiecare program de studii este conceput având în vedere rezultatele înväfärii, privite ca un set de

cunoçtin{e, deprinderi çi/sau competenfe pe care o persoanä le-a dobândit sau este capabil sä le demonstreze

dupä finalizarea procesului de înväfare, cerinlele calificärii universitare gi dinamica pie{ei fortpi de muncä çi are

definite competenfele generale çi de specialitate. Programele de studii sunt revizuite periodic pentru a

corespunde dinamicii piefei calificãrilor universitare çi profesionale (fapt confirmat çi de angajatorii ASE la

întâlnirea cu echipa de evaluare).

Structura programelor de studii de licen!ä, masterat çi doctorat este revizuitä periodic înbaza realizärii

unui benchmarking cu alte universitäli din spaliul european çi linând cont de: Clasificarea ocupatiilor din România

- nivel grupä de bazã, conform Aasificãrii internationale standard a ocupa,tiilor - /SCO 08, Acordul tripartit privind

Cadrul Na{ional al calificárilor, Recomandarea Parlamentuluieuropean si a Consiliuluiprivind stabilirea Cadrului

european al calificãrilor pentru învãlarea de-a lungul vieliiçi Cadrul european al calificãrilor,

Monitorizarea çi revizuirea periodicã a programelor de studii se realizeazä de cätre Comisiile pentru

evaluarea çi asigurarea calitä{ii la nivel de facultate çi de Comisia de evaluare çi asigurare a calitäfii de la nivelul
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universitälii çi are la bazä feedback-ul studen{ilor în concordanfå cu Regulamentul privind asigurarea calitãlii

seruiciilor educationale si de cercetare çtiinlificá în cadrul ASE çi PO 1 46 Int,tierea, monitorizarea çi revizuirea

periodicã a planurilor de înváfámânt, grilelor de competentã sifiselor de discipliná.

1/,.4.6 Proceduri de evaluare periodicà a calitälii corpului profesoral

Anual, fiecare cadru didactic se autoevalueazä çi raporteazä directorului de departament realizärile în

domeniul çtiin{ific (fapt verificat çi confirmat çi la vizitä).

Criteriul 3 de evaluare periodicä a calitä$i personalului didactic - Activitatea de cercetare - presupune çi

elaborarea de cätre fiecare membru al comunitälii academice din ASE care se supune procesului de evaluare, a

unei ,,Flse de verificare a îndeplinirii standardelor minimale'pentru func(ia didacticä pe care o ocupä, acesta fiind

piesä obligatorie la dosarul de evaluare a cadrului didactic respectiv.

Fiecare cadru didactic este evaluat de directorul de departament çi de membrii consiliului

departamentului conform Fiçei de evaluare - Rapoñului de sintezä a calitä{ii activitälii personalului didactic ce

cuprinde informa{iile çi aprecierile provenite din toate sursele: evaluarea din partea studenlilor, activitatea

didacticä/profesionalä, de cercetare, recunoaçterea impactului activitälii çi evaluarea din partea colegilor (peer

review).

inÍazaa doua, dosarul este evaluat de Comisia de evaluare a facultälii, condusã, de regulä, de decan çi

compusä din prodecani, fiind întocmit Raportul de sintezã/ Fiça de verificare a îndeplinirii standardelor minimale

Fiça de evaluare a seruiciilor aduse comunitátii academice. Rezultatele procesului de evaluare a cadrelor

didactice se prezintä çi se analizeazä în Consiliul de Administra{ie ASE. Rezultatul evaluärii se concretizeazä în

eliberarea unui Certificat de evaluare care cuprinde: perioada evaluärii, criteriile de evaluare, califcativul oblinut.

Promovarea, salarizarea çi acordarea de premii, distinc[ii, gradafii de merit personalului didactic depind

de rezultatul evaluärii.

Evaluarea din partea colegilor (peer review) este organizatä cel pufin o datä la 5 ani çi se efectueazä

conform Metodologiei pentru evaluarea periodicä a calitdtii personalului didactic çi de cercetare din cadrul

Academieide Sfudrï Economice din Bucurestiçi procedurii operafionale SMC P0-15 Evaluarea periodicá a

cal itátii personal ul ui did actic.

Serviciile aduse comunitälii academice se concretizeazâîntr-o Fisã de evaluare, care cuprinde informalii

çi aprecieri din urmätoarele surse: autoevaluarea activitä$i didactice çi de cercetare, evaluarea din partea

colegilor (peer review) çi evaluarea din partea directorului de departament, pentru care se acordã calificativele

foafte bine, blne çi nesaflsfácãtor.

Evaluarea cadrelor didactice de cãtre studenfi se realizeazä prin intermediul unui chestionar, care este

distribuit studenfilor în ultimele douä säptãmâni pânä la finalizarea cursului/seminarului, de cãtre o persoanä

neuträ (personal didactic çi de cercetare, ofilerul de rela{ii cu publicul, secretariat sau prodecanul responsabil cu

educa{ia çi formarea continuä). Concluziile evaluärii din partea studen{ilor sunt parte integrantä a Raportului de

sintezá. Rezultatele desprinse din analiza chestionarelor sunt prezentate membrilor departamentului çi analizate

în Consilìile facultäfilor.

Existä obligativitatea evaluärii periodice a cadrelor didactice de cätre studenfi, cu scopul de a asigura

feed-back-ul din partea studen{ilor privind calitatea activitälii didactice aferentä fiecärui semestru universitar.

Evaluarea se realizeazä prin intermediul unui chestionar agreat cu asocia{iile studenleçti ale ASE çi aprobat de

Senatul ASE çi este evaluatä activitatea atât a cadrelor didactice titulare, cât çi activitatea cadrelor didactice

asociate. Pentru cadrele didactice titulare se evalueazä atåt activitätile din norma de bazä, cât çi cele desfäçurate

prin sistemul ,,plata cu ora".

În urma prelucrärii chestionarelor (minimum 25), conducerea facultälii la care la care candidatul

desfäçoarä cea mai mare parte a activitä{ii didactice elaboreazä un document în care se prezintä aprecierea

activitätii didactice de cätre studenti. Concluziile evaluärii din partea studen{ilor sunt parte integrantã a Rapoñului
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de sintezã. Rezultatele desprinse din analiza chestionarelor sunt prezentate membrilor departamentului çi

analizate în Consiliile facultätilor.

1r,.4.7 Baza de date actualizatã sistematic, referitoare la asigurarea internã a calitàlii
Majoritatea proceselor care se desfäçoarä în ASE sunt informatizate: admiterea studenlilor,

repartizarea locurilor în cämin, contabilitatea instituliei, salarizarea personalului, gestionarea activitälii

de cercetare çtiin[ificä, evidenla studenfilor, situaliile çcolare, 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{ämânt, pästrându-se o continuitate a activitälii pe platforma blended learning.

Platforma e-alumni a fost dezvoltatä în cadrul proiectului POSDRU15611.2.19131541 Modernizarea

educaliei academice prin introducerea unui srcfem informatic pentru managementul universitälilor româneçti

(SIMUR) çi are ca obiectiv realizarea unei platforme online care sä permitä men{inerea unei legäturi strânse a

Academieide Studü Economice din Bucuresticu absolven{ii sãi.

La nivelul ASE funclioneæâ Comisia pentru evaluarea çi asigurarea calitã,tiicare este asistatä logistic de

cätre Biroul Managementul Calitälii çi Control lntern Managerial.

La nivelul Biroului Managementul Calitäfli çi CMI este constituitä o bazâ de date privind toate informa[iile

relevante pentru cadrul de asigurare a calitälii activitäfli didactice gi de cercetare din cadrul ASE, respectiv

informa{ii referitoare la capacitatea institulionalä, eficacitatea educalionalä çi sistemul de management al calitälii.

Biroul urmäreçte tendinfele çi actele normative în domeniul asigurärii calitã{ii în vederea alinierii cadrului de

asigurare a calitä{ii, a procesului de educa{ie çi cercetare din ASE la cerinlele de pe plan european.

La nivelul ASE, sunt realizate comparafii cu universitäli similare din spafiul european al

învä!ämântului superior în vederea stabilirii unui set de nivele profesionale de reper, asigurând astfel

îmbunätäli rea calitä{ii programelor de stud iu.

1/,.4.8 Transparenla informaliilor de interes public

ASE çi toate facultälile ei oferä informa{ii çi date, cantitative si calitative, actuale çi corecte, privind

calificårile, programele de studiu, diplomele, personalul didactic çi de cercetare, facilitälile oferite studenfilor,

oferta educafionalä, planurile de învä!ämånt, fìçele disciplinelor, baza de cercetare, centrele de cercetare,

revistele editate, program secretariat, paginä personalã student, date statistice, baza legislativä intemä çi

nalionalä, graficul çi calendarul activitä{ilor, informa{ii financiare çi orice alte informafiide interes pentru public, în

general, çi pentru studen{i, în special. Aceste informafii se gäsesc pe site-ulASE - U¡vWAæ¡q, precum çi pe site-

ul fiecärei facultä{i çi departament. În fiecare an se elaboreazä çi se publicä metodologii de admitere în care sunt

prezentate programele de studii, componenla dosarului de înscriere, condi{iile de înscriere, statistica rezultatelor

admiterii din anii precedenfi, taxele, facilitãfile oferite candidafilor, programul admiterii.

Serviciul de Marketing çi Comunicare - http//comunicare.ase.ro/ - oferä informa{ii (direct în cadrul

çedin{elor de consiliere individualä, în grup, la sediul biroului, precum çi la distan!ä, prin e-mail, telefon sau

participând la întâlnirile cu elevii în licee, târguri educalionale) despre facultälile ASE, procesul de învãfämânt

organizat pe sistemul de credite transferabile, învä[ämântul cu frecven!ä, cu frecven!ä redusä si la distanfä,

planurile de învä{ämânt, fiçele disciplinelor, campusul universitar, procedurile de înscriere pentru concursul de

admitere etc. Broçura de prezentare în limba englezä a ASE este difuzatä tuturor universitä{ilor partenere din

strãinätate, precum çi unor ambasade ale {ärii noastre.
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ilr. MANAGEMENTUL STRATEGTC çTCAPACTTATEA DE ADAPTARE

lll.1. Managementul strategic promovaf de /lS

ASE are un plan strategic cu un orizont de cel pulin patru ani çi planuri operalionale anuale. ASE

dispune de obiective clare, cärora le sunt asoc¡ate strategii coerente (Sfrafegr,a de dezvoltare a ASE pentru 2014-

2020 çi Strategia de interna,tionalizare ASE 2016-2027), cu precizarea mijloacelor de atingere a acestora - pe

termen scurtç¡ mediu (Anexele ASE-015, ASE-116 çi ASE-127).

Strategia de dezvoltare a ASE pentru 2014-2020 contine urmätoarele domenii de interes: 1) Educalie

(formare inilialä çi continuä), 2) Cercetare çtiin[ifÌcä, 3) Rela{ii intemationale, 4) Relalii cu mediul economico-

social, 5) lnfrastructura pentru educa{ie, cercetare çi socialä, 6) Management academic çi administrativ - Anexa

ASE-116.

ASE dispune deun Program operalional anual(Anexa ASE-117)-, structurat pe 9 domenii de interes çi

ancorat în evolulia çi contextul învä!ämântului economic superior na!¡onal çi european

(http://r{WW¡ase_.fo/2013 fìles/despre,,....a"s"e/le"g.is_latie/strateg.ia14-2OlStrategiaT¡20ASE%20..20_14-2020.pd0.

lll.2. Fundamentarea çi realizarea programelor opera,tionale si a planuluisfrafegíc

În vederea integrärii în spaliul comun european çi internafional al învä!ämântului çi cercetärii, ASE, prin

strategiile asumate, çi-a stabilit obiective strategice, tactice çi operalionale, precum çi mäsuri, programe çi
resurse financiare necesare îndeplinirii acestor obiective.

ASE a realizat pentru prima datä o analizä benchmarking la nivel european fa{ä de universitäfile

similare (în luna iunie 2013), iar rezultatele obfinute i-a permis sä-çi defineascä mai clar avantajele

competitive çi a fundamentat strategia pentru perioada 2014-2020. Astfel, con{inutul planuluistrategicçi

a celor operalionale este formulat în mod realist çi obiectiv, pornind de la realitä{ile prezente în ASE. Cum

realitã{ile sunt în permanentä schimbare, Universitatea asigurä actualizarea continuä a acestor planuri çi inter-

corelarea lor, inclusiv o analizä trimestrialä a stadiului îndeplinirii lor în structurile de conducere ale ASE (de ex.,

în Consiliul de Administra{ie, Consiliile facultã{ilor).

Planurile strategice ale ASE sunt elaborate pe termen lung, fiind analizate în cadrul rapoadelor de

activitate anuale (Rapoñul anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucureçti privind starea

universitãlii), fäcute publice pe site ]¡4ryW*AS.q,fo. / h_ttp,./&a,a,qç_*f._oJt""ap_o-a(q,reçJ_0""r.. ASE dispune de mecanisme de

control çi îmbunätålire continuä a performan{elor çi realizeazä periodic audituri inteme. Serviciile administrative

sunt conectate la refeaua internet çi utilizeazä soft-uri specializate.

Strategia pe termen lung (Sfrafegia de dezvoltare a ASE 2014-2020) çi programele pe termen mediu çi

scurt sunt adoptate de Senat çi Consiliile facultälilor, odatä cu specificarea practicilor de oblinere çi de alocare

ale resurselor de realizare çi a modalitä{ilor de valorificare.

De asemenea, fiecare facultate a ASE are un Plan strategic alfacultátii, inclus în Strategia de dezvoltare a ASE.

I I 1.3. Rás pu ndere gí respo ns abi litate pu h I i c ã

În ASE, auditul academic vizeazëtdouä componente: calitatea procesului didactic çi de cercetare çtiinlificä

çi activitatea administrativä. Rezultatele auditului administrativ se concretizeazä într-un ,,Raport de Audit lntern",

elaborat de cätre Biroul de Audit lntern, care este dezbätut în Senatul ASE çi fäcut public çi într-o raportare

semestrialä cätre Rectorul ASE.

Activitatea Biroului Audit lntem al ASE se desfäçoarä în conformitate cu dispozi{iile Legii nr. 67212002

privind auditul intern, cu modificärile çi completärile ulterioare, ale HG 1086n1.12.2013 pentru aprobarea

Normelor generale privind exercitarea activitàlii de audit intern, ale Normelor metodologice privind exercitarea

activitãttii de audit intern în cadrul structurilor din cadrul MECS, ale 0UG nr. 37/29.01.2004 pentru modificarea çi
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completarea reglementárilor privind auditulinfem. Conducerea Biroului Audit lntern este asiguratä de un çef
birou, care se subordoneazä RectoruluiASE.

Biroul Audit lntern elaboreazä proiectul planului anual de audit intern, pentru a evalua dacä sistemele de

management financiar çi de control sunt transparente çi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate,

economicitate, eficien!ã çi eficacitate. Rezultatele auditului administrativ se concretizeazä într-un ,,Raport privind

activitatea de audit intern" (de ex., ,,Raport privind activitatea de audit intern pe anul 2016"). Bilan(ul contabil,

contul de execu[ie bugetarä çi rezultatele auditului intern sunt fäcute publice în urma aprobärii de cätre Senatul

universitälii.

La vizitä s-au solicitat dovezi çi s-a constatat cä rezultatele auditului financiar împreunä cu analiza anualä

a execu{iei bugetului de venituri çi cheltuieli au fost dezbätute de Senatul universitälii çi fäcute publice.

Biroul Managementul CalÌtalii çi Control lntern Managerial al ASE are ahibu{ii legate de desfäçurarea

activitä{ilor curente determinate de managementul çi asigurarea calitãlii serviciilor educa{ionale si de cercetare

çtiin{ificä din cadrul ASE cu privire la activitatea de educalie çi cercetare çtiinlificä, activitatea tehnico-

administrativä, activitatea cultural-educativä çi sportivä. Tot în cadrul aceluiaçi birou este asigurat suportul logistic

pentru Comrsia de monitorizare çi Echipa de gestionare a riscurilor.

rv. coNcLuzil çr RECoMANDÄR|

tv.l coNcLuzil
Din analiza datelor cuprinse în raportul de autoevaluare institulionalä întocmit la nivelul ASE, din

rapoaÍele de autoevaluare întocmite la nivelul celor 9 programe de studii universitare de licentä incluse în vizita

de evaluare institufionalä a ASE, a altor documente puse la dispozi{ie de cätre reprezentanlii Universitälii în

cursul vizitei de evaluare, a informa{iilor publice disponibile pe site-ul Universitä{ii, precum çi a celor ob{inute pe

parcursul disculiilor purtate cu partenerii institu{iei (studen{i, absolvenli, angajatori) în cadrul întâlnirilor organizate

cu prilejul vizitei de evaluare, membrii echipei de evaluare institulionalä au constatat cä existä concordanfä între

declarafiile çi documentele din rapoartele de autoevaluare çi respectiv, situalia existentä la fala locului. Acolo

unde a fost cazul au fost solicitate documente çi explica{ii suplimentare, explica{ii care au clarificat aspectele

semnalate.
S-a apreciat buna colaborare a echipei de evaluare cu reprezentanlii Universitäfii, la nivel institu{ional çi la

nivelul programelor de studii evaluate, atât în etapa de pregätire a vizitei, cât çi pe parcursul desfäçurärii

acesteia. lntregul personal din Universitate a dovedit seriozitate, profesionalism çi eficien[ä pe parcursul

desfäçurärii activitälilor cuprinse în programul vizitei, furnizând în mod operativ, la solicitarea expe(ilor evaluatori,

informa{ii corecte çi complete,

Conform celor declarate la întâlnirea avutã pe durata vizitei înhe echipa de evaluare çi Conducerea ASE,

Universitatea este determinatä sä continue asigurarea resurselor fìnanciare necesare pentru investifii în scopul

creçterii çi consolidärii calitä{ii educa[ionale çi de cercetare.

ln sintezä, Rapoaftele sintetice elaborate de expe(ii evaluatori pentru programele de studii evaluate în cadrul

vizitei institu{ionale conclu zioneazá urmätoarele:

1. ln general, NU au fost constatate omisiuni, inadverten(e sau deficienle majore în rapoartelel de

autoevaluare fa!ä de situalia din institu{ia de învä!ämânt superior..

2. Comisia de evaluare a purtat discu{ii cu studenliiînmatricula{i la programele de studii evaluate, precum

çi la celelalte programe ale ASE: s-au purtat discu{ii cu studen{ii, angajatorii, absolvenfii, conform

programului vizitei, precum çi discufii cu cadre didactice, Prorectorii ASE, Directorul CSUD, comisii de

specialitate (CEDP, CEAQ, Consiliul Cercetärii), Directoruleconomic alASE, etc..

În cadrul acestor discufii, au fost puse în eviden!ä legäturile strånse cu mediul de afaceri, accesul la

resurse de învä{are diversificate.

3. NU EXSTÄ cerinfe normative obligatorii neîndeplinite, eventualele discordan{e pa(iale fiind redate

punctual în Fise/e viziteiçiîn Rapoartele sintetice;
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4. NU EXISTA standarde çi indicatori de performan!ä generali çi specifici neîndeplinifi;

5. NU EXSTÄ standarde çi indicatori de performan!ä generali çi specifici pa(ialîndeplini{i;

6. Toate programele evaluate îndeplinesc criteriile necesare pentru a fi reacreditate.

IV.z RECOMANDARI
Ca urmare a procesului de evaluare externã la nivelul institufiei, echipa de evaluare formuleazä

urmätoarele recomandäri :

- Creçterea ponderii çi/sau ofertei (dupå caz) de discipline oplionale din planurile de înväfämânt ale

programelor de studii organizate de ASE, cu scopul diversificärii ofertei educa{ionale pentru studenli;

- Crearea posibilitälii studen{ilor de a se înscrie la cel pufin 3 cursuri facultative / ciclu, färä taxe

suplimentare;

- Analizarea oportunitälii introducerii unor cursuri care sä genereze studenlilor ASE abilitä{i de genul "soft

skills" (cerin{ä men{ionatä atât de studenli çi absolven{i, cât çi de cätre angajatori);

- Analizarea oportunitã{ii organizärii unor programe de masterat în regim de învã{ämânt cu frecvenfä

redusä, pentru a oferi o posibilitate alternativä de studiu studen{ilor care sunt angajali çi care în prezent,

sunt înmatricula{i la programele de studii universitare de masterat cu frecvenfä;

- Creçterea gradului de implicare a studenlilor ASE în activitäfile çi proiectele de cercetare çi încurajarea

participärii active a acestora, într-o mäsurä mai mare decât pânã în prezent, la competilii studenteçti la

nivel nalional çi interna{ional;

- Monitorizarea mai aprofundatä a parcursului profesional al absolven{ilor ASE, prin dezvoltarea Asociatiei

Alumni ASE çi deschiderea acesteia cätre toli absolven{ii ASE, respectiv, prin implicarea activä a foçtilor

absolven{i în dezvoltarea Universitä{ii; în acest context, se recomandä utilizarea mai eficientå a

potenfialului reprezentat de absolven[i çi angajatori în toate ac{iunile menite sä ducä la creçterea

calitativä a activitä$i Universitälii;

- Schimbarea politicii cu privire la recrutarea corpului didactic în vederea angajärii de cadre didactice pe

posturi de asrsfenf universitar çi asigurarea astfel, a sustenabilitätii institutionale a ASE pe termen mediu

çi lung;

- Îmbunätälirea accesului la internet wireless (WiFi) în clädirile ASE çi eliminarea barierelor administrative

în conectarea la WiFi;

- Optimizarea/condensarea orarului studen{ilor pe parcursul unei säptämâni, pentru eliminarea/diminuarea

orelor libere ("ferestrelo/') între activitãlile didactice pe parcursul aceleaçi zile;

- Asigurarea respectärii ponderilor preväzute de standardele ARACIS pentru categoriile de discipline

(fundamentale, din domeniu, de specialitate, complementare) incluse în planurile de învä{ämânt

aplicabile începând cu anul universitar 2018-2019,|a toate programele de studii universitare de licen!ä

organizate în cadrul ASE, în acest context, se recomandä sä se ia în considerare prevederea unui

numär mai mare de ore de activitäli aplicative (seminar, proiect, laborator) la disciplinele de specialitate

din planurile de înväfämânt ale programelor de studii universitare de licen!ã ale ASE (fapt solicitat de

studenfi de la toate programele de studii), în raport cu orele alocate cursurilor sau disciplinelor

fundamentale / complementare;

- Facilitarea accesului la / creçterea interesului studen{ilor ASE pentru disciplinele facultative din planurile

de înväfämânt ale programelor de studii organizate de ASE;

- Asigurarea studen{ilor interesali din ASE, a oportunitä{ii sä studieze cel putin 2 limbi strãine în toli cei 3

ani de studii de licenfä çi respectiv, în cei 2 ani de studii de masterat, cu atât mai mult cu cât, la

întâlnirea echipei de evaluare cu angajatorii absolvenfilor ASE, aceçtia au apreciat cä, cunoaçterea

r limbilor sträine pentru afaceri constituie un criteriu important în selec{ia fo(ei de muncä;
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Continuarea achizi(ionärii de software-uri de specialitate (inclusiv de modelare çi simulare) specifice çi

adecvate cerinlelor moderne de pregätire universitarã în cadrul programelor de studii organizate de

ASE;

Asigurarea spafiilor pentru desfäçurarea activitälii curente a cadrelor didactice ale ASE, în condiliile în

care în prezent, existä facultä{i în ASE în care 4-5 persoane îçi desfäçoarä activitatea (înafara

activitälilor didactice) în acelaçi birou;

Luarea mäsurilor care se impun pentru îmbunätäfirea rela{iei çi comunicärii personalului din

secretariatele facultä{ilor ASE cu studen{ii (fapt semnalat la vizitä de studen{i de la toate programele de

studii) çi extinderea programului de lucru dedicat studenfilor,

Ca urmare a procesului de evaluare externä la nivelul programelor de studii evaluate, echipa de evaluare

formuleazä urmãtoarele recomandäri :

1. La programul de studii universitare de licen!ä Administrarea afacerilor (în limba englezä):

- Revederea politicii privind promovarea çi angajarea de noi cadre didactice, mai ales pe funclii mici:

asistent çi lector;

- Continuarea çi dezvoltarea procesului de interna{ionalizare.

2. La programul de studii universitare de licen!ä Administrarea afacerilor în comer.t, turism, seruicií,
merceologie çi managementul calitälii

- Creçterea numärului de discipline oplionale çi facultative, pentru a marca specificitatea programului, a-l

delimita de alte programe de studii din domeniul Administrarea afacerilor çi a-l face mai atractiv pe pia{a

de profil;

- Akagerea de fonduri pentru cercetare prin creçterea participärii la competi{iile lansate, inclusiv pe plan

international.

3. La programul de studii universitare de licen!ä Administralie Publicã

- Continuarea procesului de interna{ionalizare.

4, La programul de studii universitare de licenfä Ciberneticã economicã:

- Achizifionarea de software-uri de modelare Si simulare adecvate cerin[elor moderne de pregätire

universitarä în domeniu;

- Dezvoltarea relaliilor de colaborare cu universitãli din Europa privind accesul studenlilor din domeniu la

burse de mobilitä{i din cadrul programului ERASMUS+, în special pe spaliul anglofon.

5, La programul de studii universitare de licen{ã Contabilitate çi informaticã de gestiune:

- Dezvoltarea la seminarii / proiecte, a studiilor decaz cu aplicabilitate în practica serviciilor, aläturi de

practica din domeniul producliei;

- Organizarea de activitäli didactice care sä aprofundeze cunoçtinlele asupra modelelor de business;

- Ahagerea în procesul de predare çi seminarizare a mai multor specialiçti din domeniu;

- Dezvoltarea de activitä{i de formare çi de cercetare çtiinlificä care sä impunä lucrul în echipã çi

colaboräri între facultäli;

- Dezvoltarea activitälilor de voluntariat adresate studentilor;

- Organizarea de activitäli remediale (consultafii, etc,) care sä contribuie la cregterea gradului de

înlelegere a tematicilor din fiçele unor discipline (de ex., Microeconomie, Macroeconomie), cu efect în

creçterea gradului de promovabilitate çi a mediei notelor pe serii de studiu,

6. La programul de studii universitare de licentä Economie agroalimentarä çi a mediului:

- Creçterea numärului de contracte de cercetare în care sunt implicate cadrele didactice çi implicarea

studenfilor în acest tip de activitä$;

- Diversificarea surselor de finanfare prin creçterea numärului de accesäri ale proiectelor cu finan!äri din

fonduri europene;
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- Creçterea networking-ului internafional în ceea ce priveçte mobilitatea intemalionalä a cadrelor

didactice, pentru transferul de bune practici pedagogice çi de cercetare. Çi implicit, creçterea numärului

de mobilitäli externe ale cadrelor didactice de la programul de studii univers¡tare de licentä Economie

agroal¡mentará si a mediului.

7, La programul de studii universitare de licen(ä Economie çi comunicare econom¡cäîn afaceri:

- Participarea tuturor cadrelor didactice la activitälile de tutorat;

- Mai buna organizare a Planului de învälãmêtnf (ca structurä), din perspectiva optionalitäTii;

- lntegrarea studenlilor în colectivele de cercetare ale cadrelor didactice ale facultäfli;

- lmplicarea tuturor cadrelor didactice în activitälile extracurriculare ale studen{ilor;

- Creçterea vizibilitälii Centrului de Consiliere çi )rientare în Carierä (CCOC), în rândul studen{ilor.

8, La programul de studii universitare de licen{ä Finanle çi hànci:

- Încurajarea studenlilor pentru a participa la programele de tip Erasmus+ çi dezvoltarea retelei de

parteneriate Erasmus+ ale facultälii;

- Asigurarea unei coresponden{e optime între inputurile de la cursuri çi seminarii çi respectiv, structura çi

modul de examinare;

- Asigurarea unor spa{ii de învä!ämånt aferente programului de studii universitare de licentä Finante si

Bãncl pentru a respecta normativele prevãzute în standardele specifice ARACIS;

- Optimizarea orarului la programului de studii evaluat pentru evitarea apariliei timpilor de açteptare între

douã activitä{i didactice succesive ale studenfilor;

- Actualizarea continuturilor Flse/or de disciplinä, îndeosebiîn ceea ce priveçte data apariliei unor lucräri

çi manuale;

- Analiza oportunitälii introducerii unor cursuri care sä genereze abilitäfi de genul "soft skills", cerin!ä

men{ionatä çi de cätre angajatori;

- Îmbunätäfirea relafiilor dintre studen{i çi Secretariatul Facultälii, eventual prin extinderea programului de

lucru dedicat studen{ilor.

9, La programul de studii universitare de licenfä Economie çi afaceri internalionale:
- Analiza posibilitälii de atragere de studenfi sträini, în principal din spafiul extra-comunitar.

Pentru redactarea Raportului final al ARACIS v-am rämâne îndatorati dacä, în conformitate cu protocolul

semnat, am primi räspunsul dumneavoasträ în termen de douä säptämâni de la data primirii acestei scrisori,

inclusiv mäsurile çi termenele preconizate sä räspundä observa{iilor çi recomandärilor formulate. În räspunsul pe

care îl adresa[i la scrisoarea ARACIS cu privire la concluziile vizitei de evaluare institutionalä, vä rugäm sä faceti

referiri çi la observatiile evaluatorului sträin gi ale studentilor. Pentru exprimarea unui punct de vedere cât mai

obiectiv, vä anexäm aceste rapoarte.

Vä aducem la cunogtin!ä, totodatä, çi faptul cä scrisoarea este elaboratä cu acordul tuturor membrilor

echipei de evaluare çi reflectä astfel punctele de vedere ale acestora.

Multumindu-vä pentru colaborare primiti, stimate domnule Rector, expresia înaltei noastre considera[ii,

Prof. univ. dr. ing. lordan Petrescu
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