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Cãtre:
Agen{ia Românã de Asigurare a Calitã{ii în Învã{ãmântul Superior

În atenfia Domnului Preçedinte, Prof. univ. dr.Iordan Petrescu

Stimate Domnule Preç edinte,

Aláturat, vä remitem räspunsul nostru la observaliile çi recomandárile echipei de evaluare ARACIS,
inclusiv la cele formulate de evaluatorul sträin çi de cátre studenfi, cu privire la concluziile vizitei
de evaluare institufionalá efectuatá la Academia de Studii Economice din Bucureçti în perioada 07-

09.03.2018, çi care ne-au fost transmise prin adresa ARACIS nr. 3951/03 .07.2018.

Vá adresäm mulfumiri pentru obiectivitatea recomandárilor çi observaliilor efectuate de cátre

evaluatorii cadre didactice çi evaluatorul sträin çi vá asiguräm cä acestea reprezintá, un sprijin real

pentru îmbunátäfirea activitálii în cadrul universitä1ii noastre.

Menfionám cä recomandärile çi observaliile din rapoarte au fost analizate în structurile de

conducere ale ASE çi au fost adoptate planuri distincte de mäsuri pentru perioada urmätoare.

Vá asiguräm de întreaga noasträ considerajie çi vá rugám sä transmiteli colectivului de evaluatori

mulçumirile noastre.

RECTOR,

Prof. univ. dr.





Mãsuri, direc{ii de ac{iuni, responsabili çi termene de realizare

I. Referitor la recomandãrile echipei de evaluare

Recomandarea 1: Creçterea ponderii çi/sau ofertei (dupá caz) de discipline opfionale din planurile

de învá{ämânt ale programelor de studii organtzate de ASE, cu scopul diversificärii ofertei
educalionale pentru studenfi;

Rãspuns:
Pentru promofia 2018-202I s-a avut în vedere creçterea ponderii disciplinelor opfionale din

planurile de înväfámânt ale programelor de studii universitare de licentá GSCED 6) prin adáugarea

disciplinei Eticä çi integritate academicá, în vederea diversificárii ofertei educafionale pentru studenli.

Nr.

crt.

Facultatea Program de studii Discipline opfionale inserate în 2018 -202I

1 Administrare
a Afacerilor,
cu predare în
limbi sträine

Administrarea
afacerilor (în limba
englezá/francezá/ge

rmaná)

An III, sem I - 6.3 Eticã ;i integritate academicã (8,

2+2) 5 ECTS

Administratie
publicá

An II, sem. II - intrã Eticã;i integritate academicã, în

pachetul oplionø|7, la 7.3 C, V, 2+1, 3 ECTS;

2 Administra{ie

ç1

Management

Public
Resurse umane

An III, sem. I - intrã în pachetul oplional 7, la 7.3

Eticõ çi integritate academicã, C, V, 2+1, 3 ECTS

J Business çi
Turism

Administrarea
afacerilor în
comerf, turism,

servicii,
merceologie çi
managementul

calitá{ii (RO/EN)

An III, sem I - 7.7 Eticã çi integritate academicã (8,

2+2) 4 ECTS

4 Contabilitate

çi Informaticá

de Gestiune

Contabilitate çi
informaticá de

gestiune (IF

RO/EN,ID
Bucureçti,ID
Deva)

I. An II, sem. II - se íntroduce în pachetul de

discipline oplionale, la 7.3 Managementul

întreprinderii virtuale - antreprenoriat, E. 1+2 (L/P),

4 ECTS;

2. An III, semestrul I, oplional 7.5 se introduce Eticã

çi integritate academicã (C, V, 2+l) 4 ECTS;

Ciberneticá

economicá

l. An II, sem II - 8.6 Eticã çi integritøte academicã (V,

2+1) 3 ECTS;

2. An III, semestrul I, oplional 7.6, se introduce

Robotica (2+1), V çi se schimbãforma de evaluare pe

tot pachetul, în V;

3. An III, semestrul I, oplional 7.7 se introduce

Modelare stochasticã în domeniul economic, 2+1, V,

4 ECTS;

5 Ciberneticá,

Statisticä çi
Informaticä

Economicá

Informaticä
economicá (IF
RO/EN, ID)

academicã (V,

+

I.An II, sem II - 8.

2+1) 3 ECTS;

Èc
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2.An II, semestrul II, se schimbã denumireø din
P r o gr o.m o.r e -IoJ q, în P r o gr o.w.a.r e. multip o.r atl-i gm ã
Java

3. An III, semestrul I, oplional 7.6, se introduce
Roboticq (2+I), V;i se schimbãforma de evaluare pe

tot pachetul, în V;

4. An III, semestrul I, oplional 7.7 se introduce

Modelare stochasticã în domeniul economic, 2+1, V,

4 ECTS;

Statisticä çi
previziune

economicá

3. An II, sem II - 8.6 Et¡cã çi integritate academicã. (l/,

2+1) 3 ECTS;

4. An III, semestrul I, oplional 7.6, se introduce
Robotica (2+1), V Si se schimbãforma de evaluare pe

tot pachetul, în V;

5. An III, semestrul I, oplional 7.7 se introduce

Modelare stochasticã în domeniul economic, 2+1, V,

4 ECTS;

6 Economie

Teoreticä çi
Aplicatä

Economie çi
comunicare

economicá în
afaceri

l. In anul II, semestrul II, 8.13 Eticã çi integritate

rcødemicö, V, 2+1,4 ECTS;

2. În anul III, oplional 7.9 Comunicare çi economie

tntreprenorialð, complementar, V, 2+1, 4 ECTS

7 Economie

Agroalimenta
ráçia
Mediului

Economie

agroalimentará çi a

mediului (IF,ID)

An III, semestrul I, oplional 7.1 se introduce Eticö çi
integritate academicã (C, V, 2+I) 4 ECTS;

8 Finanle,

Asigurári,
Bänci çi
Burse de

Valori
Finan{e çi bánci

(IF, RO/EN, ID
Bucureçti çi Buzäu)

l. An II., sem. I * se introduce Etica Si integritøtea
rcademicã, A, C, V, 0+2 (s), 3 ECT$ la alegere cu

Proiecte economice;

2. An II, sem. II - se adaugö o orð de seminar la 7.1

Mediul internalional de afaceri, devenind 2+l ;i se

tdaugã o orã de curs la celelalte discipline din
oachetul oplional 7, respectiv: Contabilitate de

gestiune, Managementul resurselor umane ;i Teoria
íocurilor çi negocierilor, care devin çi ele tot 2+l
rfondul de timp pe sem. II scade cu o orã)

3. An III, sem. I - se introduce un pachet de díscipline

cplionale : Statistica pielei financiare, Auditul financíar
yi Antreprenoriat, C, V, I+2, 3 ECTS.

9 Management Management (IF,

RO/EN, ID
Bucureçti, Piatra

Neam! çi Deva)

An III, sem II - 6.3 Eticö çi integritate øcademicð (8,

2+I) s ECTS

10 Marketing

Marketing
(IF,RO/EN, ID
Bucureçti, IFR)

An II, sem II - 7.5 Eticö ;i integritate acqdemicã (8,

2+t) 3 ECTS
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Relafii
Economice

Internationale

Economie çi afaceri

interna{ionale (IF,

RO/EN)

I. An II, sem. I - iese disciplina facultøtivd Culturã
antreprenoriqlã, care devine oplionalã în anul III,
sem. II, în pachetul 2, la 2.3 - E, 2+2, 6 ECTS;

2. An III, sem. II - se introduce în pachetul oplional
6, la 6.3 Eticã Si integritate academicã C, E, 2+2, 4

ECTS.

Limbi modeme

aplicate

(englezä;francezâ)

l. An II, sem. II - se introduce în pachetul oplional 6,

la 6.3 Eticã çi integritate academicã C, V, I+1, 3

ECTS;

2. An III, sem II - la pachetul oplional 7, se adaugã

în limba.francezã ;i se taie o orã de seminar, astfel

încât pachetul devine I + l;
3. An III, sem. II - intrã în pachetul oplional 6, la 6.3

Relalii internalionale, C, V l+1, 3 ECTS.

R e sp o n s ab ílí : D ecani facultá1i

Termen: Au fost operate modificäri în privin{a numárului de discipline oplionale în cadrul

planurilor de învä!ämânt, aprobate deja în çedinfa Senatului ASE din 27 lunie 2018, planuri ce vor
intra în vigoare începând cu 1 octombrie 2018.

Recomandarea 2: Crearea posibilitAfli studenlilor de a se înscrie la cel pulin 3 cursuri facultative /
ciclu, färá taxe suplimentare;

Rãspuns:
La nivelul universitá1ii se vor analizaveniturile încasate din cursurile facultative organizate în anul

universitar 2017-2018 çi, în funclie de rezultat, precum çi de veniturile universitá}ii, se vor face

propuneri Consiliului de Administra{ie çi Senatului privind organizarea acestor cursuri în mod gratuit,

iar rezultatul se va regási în Metodologia privind tipurile de taxe percepute de ASE.

Re sp o n s øb ílí: D ecani facultafl

Termen: I octombrie2019

Recomandarea 3: Analizareaoportunitátii introducerii unor cursuri care sá genereze studenfilor ASE

abilitäli de genul "soft skills" (cerintä menlionatä atât de studenli çi absolvenfi, cât çi de cätre

angajatori);

Rãspuns:
În planurile de înváfámânt ale programelor de studii universitare de licen!ä (ISCED 6) actuale

existá, la anumite programe de studii, "soft skills" implementate çi anume: Gândirea criticá;

Negocierea; Comunicare; Creativitate; Leadership.

Se va avea în vedere introducerea unor discipline formatoare de "soft skills" în toate planurile de

înváfámânt, care sá aibä cabazá urmátoarele:

- Modul de comunicare;

- Gândirea criticá;
- Creativitatea;
- Adaptabilitate;
- Lucrul în echipá;

- Negocierea;

Abilitäfi do convingere

Orientarea cátre student;

a
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- Proactivitate;

- A';tonomia.
Disciplinele generatoare de soft skills vor putea fr organizate atãt ca discipline oplionale, cât çi

facultative, rãspunzându-se astfel çi la recomandarea2.

Resp o ns øb¡'l¿' Directori de departament, Decani facultäf i
Termen: 1 octombrie 2019

Ca exemple,prezentâm mai jos propunerile unora dintre facultátile din ASE:
1. Räspuns:

Facultatea de Administrafie çi Management Public - pentru introducerea unor cursuri (module

în cadrul cursurilor) care sä dezvolte studenlilor abilitá1i de tip soft skills vor fi realizale o serie de

analize împreunä cu studentii çi absolvenlii Facultäfii de Administralie çi Management Public
(FAMP) çi întâlniri cu angajatorii, în vederea identificärii abilitálilor necesare accesului pe piala

muncii çi a celor mai potrivite forme de introducere a acestora în curricula universitarâ aprogramelor
de studii universitare de licen!á çi masterat de la nivelul facultáfii. În perioada urmätoare vor fi
identificate çi discutate cu membrii Consiliului Consultativ al FAMP soluliile cele mai potrivite
pentru facilitarea accesului studenlilor la cursuri/module care sá genereze abilitä1i de tip soft skills.

Responsøbílí: Decanul FAMP, Prodecanul responsabil cu educalia çi formarea continuá

Termen: începutulanuluiuniversitar2020-2021

2. Rãspuns:

Centrul de Consiliere çi Orientare în Carierä desñçoarä activitäfi specifice de dezvoltare a

abilitálilor studenlilor de genul "soft skills", astfel: activitäli de consiliere individualä çi de grup,

work-shop-uri de dezvoltare personalá cu tematici de interes (dezvoltarea inteligenfei emofionale,

gestionarea stresului, dezvoltarea competen{elor socio-emo}ionale, managementul timpului,
comunicare, construirea brandului personal etc. )

În perioada octombrie - decembri e 2018, CCOC va organiza çi derula un program de consiliere

concrettzat într-un curs pilot de dezvoltare a competentelor socio-emolionale, menit sá previnä çi sä

interviná în limitarea fenomenului de abandon a studiilor universitare, sä dezvolte studenlilor stima

de sine, încrederea în fo4ele proprii, sá-i ajute sá identifice çi sá realizeze alegerile potrivite.

CCOC are în vedere dezvoltareapermanentá a unor astfel de programe de dezvoltare a abilitä1ilor

de genul "soft skills" în rândul beneficiarilor säi.

Resp o ns øbil.' Director CCOC

Termen: permanent

Recomandarea 4: Analizarea oportunitäçä organizárii unor programe de masterat în regim de

învá!ämânt cu frecven!ä redusä, pentru a oferi o posibilitate altemativä de studiu studenfilor care sunt

angaja[i çi care, în prezent, sunt înmatriculati la programele de studii universitare de masterat cu

frecven!á;

În cele ceurmeazá. prezentám propunerile unora dintre facultätile din ASE:

L. Rãspuns:

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi strãine - conducerea Facultátrii de

Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi stráine va fine cont de ARACIS de a
dezvolta progÍame de studii universitare de masterat în regim de

Pentru a analizaloportunitatea de organizare a unui program cu

multe întâlniri cu absolvenfii, cu studenlii actuali de la licen!á çi cu

4
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In prezent, pentru a putea facilita studen{ilor posibilitatea de a lucra part-time în timpul studiilor,
la facultatea noastrá, unele programe de masterat sunt organizate modular, astfel încât orele au loc
seara sau în week-end. La restul programelor, orele de curs çi seminar au loc începând cu ora l6:30
astfel încât studenfii sá poatá lucra part-time.

Responsabil: Prodecan responsabil cu activitatea didacticä

Termen; 30 octombrie 2018

2. Rãspuns:
Facultatea de Administrafie çi Management Public - în urma consultãrii reprezentanlilor

studentilor çi din întâlnirile cu absolvenlii FAMP nu a rezultat necesitatea organizárii în regim de

înváfämânt cu frecvenfä redusä a programelor de masterat, în principal datoritá faptului cä

planificarea activitáfilor didactice dupá ora 16:30 (în unele cazuri dupä ora 18:00) la programele de

masterat permite studenlilor angaja[i sä participe la cursurile cu frecvenJä. În continuare,la nivelul
FAMP se va analiza oportunitatea introducerii cursurilor de masterat cu frecven!á redusá, având în
vedere faptul cä existä posibilitatea, din punct de vedere tehnic (existenla platformei de blended

learning, online.ase.ro) çi linând cont de solicitärile care ar putea exista din partea studenlilor,
respectiv a angaj atorilor.

Responsøbílí:Decanul FAMP, Prodecanul responsabil cu educafia çi formarea continuá

Termen; începutulanuluiuniversitar2019-2020

3. Rãspuns:
Facultatea de Contabilitate çi Informaticã de Gestiune - se va discuta în consiliul facultájii

oportunitatea organizárii unor programe de masterat în regim de înväfämânt cu frecventä redusã çi
includerea în oferta educationalä pentru urmátorii ani universitari.

Resp o ns abíl: D ecan FCIG
Termen: 1 octombrie 2018

4. Rãspuns:
X'acultatea de Economie Agroalimentarä çi a Mediului - pentru adaptarea ofertei la cerere,

începând cu anul universitar 2018-2019, toate cele trei programe de masterat ale Facultá1ii EAM,
organizate în regim de învá!ámânt cu frecven!á, vor fi organizate modular, la sfârçit de sáptámâná,

oferind posibilitatea studenlilor angajafi sá participe la toate activitálile didactice.

Resp o ns øbíl; D ecan FEAM
Termen; i octombrie 2018

5. Rãspuns:
Facultatea de Economie Teoreticã çi Aplicatá - dat fiind specificul facultá1ii çi numárul redus

de absolvenli ai studiilor universitare de licenJá (200 studenfi), la nivelul cáreia existä deja douá

programe de studii universitare de masterat - Economie Europeanã çi Comunicare în Afoceri (I27
studenli, la ambele programe, înmatriculafi în anul I, an univercitar 2017-2018) nu consideräm

fezabilá"introducerea unui al treilea, indiferent de forma de învätámânt. Mentionám, totuçi,

utilizaplatforma online-learning a ASE pentru transmiterea resurselor didactice cátre

Re sp o n s øb íl: D ecan FAETA
Termen: 2 mafüe2020
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6. Rãspuns:
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2018-2019, în vederea pregátirii ofertei educalionale pentru anul universitar 2019-2020 vom avea în
vedere analiza oportunitáïä organizárii unor programe de masterat în regim de învá!ämânt cu
frecven!á redusá. Aceste aspecte vor fi discutate la nivelul celor douä departamente ale FFABBV çi
propunerile vor fi discutate în cadru çedinfelor Consiliului FFABBV pentru a fi înaintate Consiliului
de Administrafie al ASE

Responsabílí: echipa de management a FFABBV, directorii de departament ai FFABBV çi Consiliul
FFABBV

Termen: anul universitar 20l S-2019

7. Rãspuns:

Facultatea de Management - în urma analizei oportunitá!ä organizârii unor programe de masterat

în regim de înväfámânt cu frecven!á redusá, Facultatea de Management nu considerä acest lucru ca

fiind necesar, întrucât cursurile în cadrul programelor de studii universitare de masterat cu frecven!á

se deruleazá în prezent începând cu ora 16:30 (sau chiar 18:00), fapt ce nu impieteazá asupra

programului de lucru al potenfialilor studenli care sunt angajafi. Mai mult decât atãt,în funclie de

situafie, de la un an universitar la altul (pe baza solicitárilor studenfilor çi a acordului cadrelor

didactice), existá programe de masterat care îçi deruleazá, cursurile pe baza activitálilor de tip
modular, cu precádere în weekend-uri.

Resp onsabíl: D ecan Facultate Management

Termen: I octombrie 2018

8. Rãspuns:

Facultatea de Marketing studiazã oportunitatea înfiinçárä a cel pufin unui program de studii

universitare de masterat în regim de înváfámânt cu frecven{á redusä, venind astfel în întâmpinarea,

pe de o parte, a cerinlei angajatorilor de a majora fondul de timp pe care studenfii îl au la dispozilie
pentru a desfäçura activitá}i de internship, stagii ìn organiza[ie sau a lucra part-time sau full-time în
diferite industrii çi/sau piete çi, pe de altáparte, a dorinlei studenlilor de a petrece un timp mai redus

în campus çi a aloca timpul suplimentar pentru iniçierea, dezvoltarea sau consolidarea unei cariere

profesionale. Noul/noile program(e) de studii universitare de masterat cu frecven!á redusä valvor fi
înfiinfat(e) dupä obfinerea acreditárii domeniului de master Marketing, cu consultarea

reprezentanlilor mediului de afaceri, prin adaptarea unora dintre programele de masterat deja

existente în portofoliul facultäfii la cerinlele specifice noului tip de program.

Responsøbil: Decan FMk
Termen; septembrie 2019

9. Rãspuns:
Facultatea de Relalii Economice Internafionale - în vederea pregátirii ofertei educationale

pentru anul universitar 2019-2020,încá de la începutul anului universitar 2018-2019, Facultatea REI

avea în vedere analiza oportunitäJä organizárii unor programe de masterat existente în oferta

educalionalá în regim de învä!ämânt cu frecven!á redusä. Aceste aspecte vor fi discutate la nivelul
celor douá departamente ale FREI çi propunerile vor fi discutate în
pentru a fi înaintate Consiliului de Administralie al ASE

6
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Responsøbílì: echipa de management a FREI, directorii de departament ai DREI çi DLMCA, precum

çi Consiliul FREI
Termen: anuluniversitar20l8-2019

Recomandarea 5: Creçterea gradului de implicare a studenfilor ASE în activitä1ile çi proiectele de

cercetare çi încurajarea participãrii active a acestora, într-o mäsurá mai mare decât pâná în prezent, la
competifii studenfeçti la nivel nafional çi intemafional;

Räspuns:
Universitatea alocá fonduri pentru asigurarea unui numár de 33 de burse la nivelul universitä1ii

pentru stimularea cercetärii în rândul studenfilor înscriçi la programele de licentä çi masterat.

Totodatä, bazamaterialá,,bazele de date internalionale çi facilitä{ile oferite de biblioteca ASE creazá

un spafiu propice dezvoltárii interesului fafá de cercetare de cätre studenfi. Anual se organizeazá,

sesiunea de comunicäri çtiinfifice a studenfilor, unde aceçtia sunt încurajali sá participe cu lucräri de

cercetare. Participanlii câçtigátori sunt premiali atãt de cätre universitate (fonduri care se oblin prin
câçtigarea unor proiecte extracurriculare), cât çi de partenerii din mediul de afaceri, care fac parte din
consiliile consultative ale facultäfilor.

Direcfia Managementul cercetárii çi inovárii se va implica în promovarea competiçiilor de

cercetare organizate la nivel nafional, destinate tinerilor cercetätori studenfi.

În acest an, în perioada 28 - 30 iunie 2018, în cadrul manifestárilor prilejuite de cea de-a 105-a

aniversare, ASE a gázduit, prin Facultatea de Economie Agroalimentará çi a Mediului (EAM) çi
Facultate de Finanfe, Asiguräri, Bãnci çi Burse de Valori (FABBV), cu sprijinul Ministerului
Educatiei Nationale, cea de-a XIII-a edilie a Olimpiadei Nafionale a Economiçtilor în Formare

(ONEF 2018), orgarizatá de Asocialia Facultäçilor de Economie din România (AFER).

Au fost înscrise 92lucrári, provenind de la facultälile membre AFER din întreaga[arâ, iar în urma

evaluãrii de cátre comisiile de jurizare compuse din cadre didactice din facultáçile din !ará, studenlii
noçtri au obfinut numeroase premii (inclusiv mari premii ale secfiunilor/subsecfiunilor).

În cadrul ASE, activitateade cercetare în rândul studenlilor este concentratä, preponderent, înzona
studiilor universitare de doctorat, dezvoltàndu-se în acest sens o multitudine de proiecte din care au

facut parte docÍorarni (de exemplu, proiectul ,,Excelen!ã în cercetarea Stiinlificã, interdisciplinarã,
doctoralã çi postdoctoralã, în domeniile Economic, Social çi Medical - EXCELIS"), proiectul ,,Un
nou model pentru evaluarea risculuí corporaliilor: instrument çtiin!ffic pentru managementul bazat

pe cuno;tinle", proiectul ,,Tãbãcãrie verde - modalitã¡i de valoriJìcare energeticã a deçeurilor
biodegrødabile", proiectul ,,Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate ciberneticã"

þroiect în curs de ímplementare)).

În prezent, universitatea va depune, în calitate de beneficiar, proiectul Dezvoltarea abilitã¡ilor
antreprenoriale pentru doctoranzi ;i postdoctoranzi în domeniul çtiintelor economice, carc utmeazá,

a fi evaluat, apelul fiind deschis.

R e sp o n s øb íl : Dir ecfia Managementul cercetárii çi inovärii
Termen: permanent

Recomandarea 6: Monitorizarea mai aprofundatä a parcursului profesional al absolvenfilor ASE,
prin dezvoltarea Asocialiei Alumni ASE çi deschiderea acesteia cátre toli absolvenlii ASE, respectiv,

prin implicarcaactiváa foçtilor absolvenfi în dezvoltarea Universitá}ii; în acest context, se recomandä

utilizareamai eficientá a potenfialului reprezentat de absolvenfi çi angajatori în toate acfiunile menite

sä ducá la creçterea calitativã a activitä1ii Universitáfii;

í

7

*

A



Rãspuns:
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Monitorizarea inserÍiei socio-profesionale a absolvenlilor Academiei de Studii Economice din
Bucureçti.

Centrul de Consiliere çi Orientare în Cariera împreunä cu Asociafia Alumni ASE va realiza çi pune

în practicä un plan anual de dezvoltare a relaliilor de colaborare cu absolvenfii proprii.
Centrul de Consiliere çi Orientare în Cariera, împreuná cu noua conducere a Asocialiei Alumni

ASE, a realizat deja studii cu privire la inserlia absolvenfilor pe piala muncii, studii ce vor continua

la intervale regulate de timp, pentru o monitorizare pennanentä çi o actualizarelazi abazei de date.

Una dintre cäile de monitorizare permanentä a traseului profesional al absolvenlilor ASE, aplicatá

deja de cca.2 ani, o reprezintá, çi introducerea unui Chestíonar privínd inserlia socio-profesionalã a
absolvenlilor ASE, pe care aceçtia îl primesc çi completeazá, o datá, cu ridicarea diplomei de studii.

La nivelul Asociafiei Absolvenfilor Academiei de Studii Economice din Bucureçti (ALUMNI
ASE) a avut loc, pe 27 noiembne 2011, alegerea noilor structuri statutare de conducere. În noul
Consiliu Director al Alumni ASE pentru mandatul 2017 - 202I se regãsesc reprezentanli ai unor

organizatä de seamä ale mediului de afaceri românesc (CEO al Báncii Comerciale Române (BCR),
preçedintele Autoritälii de Supraveghere Financiará (ASF), vicepreçedinte Asocialiei Country
Managing Partner of PwC România; preçedintele ING Bank Romania, etc.).

Potrivit Asocialiei Absolvenlilor Alumni ASE, organiz{ia se aflä în plin proces de consolidare,

fiind lansatá public cátre tofi absolvenlii invitalia de a se implica.
Asocialia Alumni ASE îçi propune sá se reorganizeze astfelîncât sá räspundä cât mai bine nevoilor

çi intereselor absolvenfilor ASE, fiind lansatá în rândul absolvenlilor universitälii o cercetare cu

privire la modul în care aceçtia väd dezvoltarea çi consolidarea Asociafiei, ce va ftftnalizatáîn toamna

lui 2018.

De asemenea, Consiliul Director al Asocialiei Alumni ASE va înlesni çi procedura de dobândire

a calitá{ii de membru, ca unnare a ftnalizárä Platformei online Alumni ASE ReConnect, care va

rcprezenta instrumentul online ce va reuni absolvenlii universitá1ii çi le va deschide acestora

oportunitáfi de comunicare, colaborare çi socializare. În dezvoltarea platformei se line cont de

respectarea Regulamentului (UE) 67912016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecfia

Datelor Personale (GDPR). Funclionalitälile acesteia sunt prezerÍate la

http://alumni.ase.rolime/prezentareplatforma.pdt prospectând ca prin aceasta sä fie realizat Ei

tracking-ul performanf el or profesi onal e oblinute de absolvenli.

Alumni ASE sunt implicali çi în Consiliile Consultative la nivelul facultá1ilor ASE, consilii
consultative ce se desfãsoará semestrial la nivelul ASE.

Responsabil.' Consiliu Director Asociafia Alumni ASE, Director CCOC ,Decani facultáli

Termen: Octombrie 2018

Recomandarea 7: Schimbarea politicii cu privire la recrutarea corpului didactic în vederea angajãrii

de cadre didactice pe posturi de asistent universitar çi asigurarea astfel, a sustenabilitálii institufionale

a ASE pe termen mediu çi lung;

Räspuns:

Recrutarea personalului didactic, în spe!ä asistent universitar, se face încá din timpul studenfiei,

iar în timpul desfãçurárii programului de studii universitare de doctorat, studenfii au o normá minimä

alcátuitá din ore de seminar, ca personal didactic, conform legislafiei în Acestia sunt recrutatr

selectiv, în vederea încadrárii lor ca asistenfi titulari. O parte dintre în activitáçi

permanentäpractice, în companii nafionale çi internafionale, alçii, motivafi

*
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çi de cercetare, rámân în sistemul de învä!ämânt, dobândind calitäfi de profesor, fiind antrenafi în
activitáfile didactice curente.

În ultimul an, în urma analizei numárului de posturi çi ponderii acestora pe grade didactice,
posturile scoase la concurs au avut predominat gradul didactic de asistent universitar çi mai pufin
profesor çi conferen{iar, aceasta fiind noua politicá de recrutare a corpului didactic în ASE.

Resp o ns øb¿7i.' Directori departamente, decani facultáli

Termen: I octombrie2019

Recomandarea 8: Îmbunãtäjirea accesului la internet wireless (V/iFÐ în cládirile ASE çi eliminarea
barierelor administrative în conect area la V/iFi;
Rãspuns:

Vom continua sá îmbunátáJim refeaua Wi-Fi prin înnoirea periodicá a echipamentelor care sunt

depäçite moral. Pentru a putea asigura o relea de date sigurá çi o conexiune constantä pentru

utllizatoni ASE, este absolut necesar ca toli utilizatorii refelei Wi-Fi sä aibá un cont personal.

Procedura este similará cu normele de conectare la relele gratuite din alte universitáçi europene, cu

diferenla cá accesul este oferit pe timp limitat în cursul zilei, fürá nume de utilizator sau parola, însá

doar dupá înregistrarea iniliala a unor date minime (nume, prenume, e-mail, mobil). Vom actualiza

instrucfiunile interne de acordare a conturilor de acces V/i-Fi, pentru aface experienla cât mai simplá
pentru utilizatorii noi.

Responsabíl.' $ef serviciu Serviciul Relele

Termen: 1 noiembrie 2018

Recomandarea 9: Optimizarea/condensarea orarului studenfilor pe parcursul unei säptämâni, pentru

eliminarea/diminuarea orelor libere ("ferestrelor") între activitátile didactice pe parcursul aceleaçi

zile1'

Rãspuns:
Începând cu anul universitar 2018-2019, macheta de orar se va realiz a atãtpe fiecare an, cât çi pe

fiecare serie, în parte, astfel se vor diminua la minim ferestrele (orele libere) din orar.

Responsøbílí: Direc[ia Management Educafional, Secretariate facultá1i, Decani facultäli
Termenz 1 octombrie 2018 (respectiv, la fiecare început de semestru)

Recomandarea L0: Asigurarea respectärii ponderilor prevázute 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, la toate

studii universitare de licentá orgarizate în cadrul ASE; în acest context, se recomandä *
numãr mai mare de ore de activitäfi aplicative (

specialitate din planurile de învá{ämânt ale

Grad didactic/ An univ
Numár posturi scoase la concurs

2018-20r9
sem I

2017-2018

sem II
2017-2018

sem I
2016-2017

sem II
2016-2017

sem I
Profesor 2 2 0 11 9

Conferen!iar J J 2 t4 20

Lector 5 5 5 6 10

Asistent 6 6 6 9 l2

considerare prevederea unui
laborator) la discipüåele de
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universitare de licenfá ale ASE (fapt solicitat de studenfi de la toate programele de studii), în raport

cu orele alocate cursurilor sau disciolinelor fundamentale / comolementare:

Rãspuns:

Începând cu anul universitar 2018-20190 s-au modificat planurile de învä!ämânt, pentru promolia

2018-2021 conform ponderilor prevázute de standardele ARACIS pentru categoriile de discipline
(fundamentale, din domeniu, de specialitate, complementare) incluse în planurile de învá!ámânt

pentru toate programele de studii universitare de licenfá organizafe în cadrul ASE.
La programele de studii universitare de licenjá s-a redus numäruI de ore de curs, iar numärul de

ore de seminar çi lucrári practice a crescut, respectându-se raportul precizat în standardele ARACIS,
respectiv pentru domeniile $tiinle economice, $tiinle administrative çi $tiinfe sociale, programe de

studii universitare de licen!ä, raportul C/S : IlILzÙyo, iar pentru domeniul $tiinfe umaniste (LMA),
raport C/S < 1, cu practica exclusá.

La programele de studii universitare de masterat au fost modificate planurile de învá{ámânt în

favoarea orelor de seminar çi lucrári practice, respectându-se ponderea specificatá în standardele

ARACIS (raportul S (L/PyC : l-l,5lI).

Re sp o nsabílí: D ecani Facultäli
Termen: I octombrie2019

Recomandarea 1,L: Facilitarea accesului la creçterea interesului studentilor ASE pentru disciplinele
facultative din planurile de învätämânt ale programelor de studii orgarizate de ASE;

Räspuns:

În prezent, existä douä platforme unde sunt publicate planurile de înväfámânt çi fiçele de discipliná,
pentru promofiile care au activitate în curs, respectiv:

- Planinvatamant.ase.ro

- Fisadisciplina.ase.ro

Pe aceste platforme sunt publicate informalii (discipline çi confinut discipline, ore, departamente,

distribuite pe numãr de säptämâni, oglindá a SIMUR) despre toate programele de studii organizate

în ASE.

La nivelul ASE, Departamentul pentru Pregátirea Personalului Didactic (DPPD) asigurä

Programele de pregátire psihopedagogicá, Nivel I çi II çi le dá posibilitatea studentilor sá parcurgá

facultativ disciplinele din planurile de înväfámânt ale celor douä programe çi sá oblinä çi calificarea

de profesori, la frnalizarea lor.

Responsabílí:

Confinut - Decani facultä1i, Directori Departament, profesori; Director DPPD

Afiçare - Direcfia Management Educafional, Direcfia Tehnologia Informaliei çi
Comunicafii;

1 octombrie 2018

Recomandarea 12: Asigurarea studenlilor interesali din ASE, a oportunitafii sä studieze cel pufin 2

limbi stráine în tofi 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 absolvenlilor ASE, aceçtia au apreciat

cä, cunoaçterea limbilor sträine pentru afaceri constituie un criteriu important în selecfia forfei de

muncä;

Rãspuns:

În prezent, planurile de înväfámânt pentru programele de studii universitare de

discipline de tip facultativ, pentru limbi stráine. Existä un numár mare de

Termen:

I

a)
o
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limbi stráine (Comunicare în limba spaniolä, Comunicare în limba italianá, Comunicare în limba rusä,

Comunicare în limba japonezá, Comunicare în limba chinezä), având în vedere cá importanfa
cunoaçterii limbilor stráine pentru afaceri constituie un criteriu important în seleclia forlei de muncá.
Pe parcursul ciclului de studii universitare de licenfá studentii au opoftunitatea de a-çi selecta limbile
stäine pe care doresc sá le studieze.

La unele programele de studii universitare de masterat existá în planul de învä!ãmânt posibilitatea
studierii mai multor limbi stráine, ca discipline facultative, însá se va analizalanivel de facultate çi
program de masterat generalizarea introducerii acestora în planurile de învätámânt. Urmare
rezultatelor analizei acestei oportunitá1i, se va proceda în consecin!á, respectiv propunerea noilor
planuri de înväfämãntva fi înaintatä spre avizare CA çi aprobare Senat.

Resp o ns abílí : D ecani facultafl
Termen: I octombrie2019

Recomandarea L3: Continuarea achízi[ionãrii de software-uri de specialitate (inclusiv de modelare

çi simulare) specifice çi adecvate cerinlelor moderne de pregátire universitará în cadrul programelor
de studii orgarizate de ASE;

Räspuns:
Software-ul de specialitate se achizilioneazâînbazabugetärii aprobate în anul precedent, pebaza

necesitäçii estimate de cätre departamente. Vom transmite anual reamintire cätre compartimente
pentru a solicita estimarea software-ului de specialitate necesar, înainte de întocmirea estimárii
bugetare anuale.

În prezent, este în derulare, la nivel de universitate, proiectul FDI "Îmbunãtäfirea calitãfii
activitãfii didactice prin armonizarea curriculei cu bunele practici internafionale, în contextul
deontologiei çi eticii academice", care prevede, în cadrul Obiectivului general - creçterea calitã¡ii
activitölii didactice ca urmare a îmbunãtölirii structurii planurilor de învã!ãmônf în acord cu noile
standarde internalionale, a aplicörii unor principii de bunã practicã în predare qi ø creãrii unui
mediu de învãlare productiv, pe baza fi;elor de disciplinð corelate cu cerin/ele actuale ale formãrii
profesíonale continue, cu un conlinut atractiv, ancorat în realitate, Obiectiwl specific 2ç,
Imbunãtölirea curriculei programelor de studii universitare de masterat ale A.S.E. prin promovareq

ínstrumentelor ínovative de tip Business Simulqtíon Games (Jocuri de întreprindere), cq rezultat al
competenlelor dobôndite la ciclul de studii universitare de licenlã çi/sau masterat, în vederea

abordðrii transversale a cunoçtinlelor orientate cãtre antreprenoriat Si consolidarea dimensiunii
profesionale a studenlilor. Ca uffnare, este preväzutá achizi¡ia drepturilor de utilizare a jocurilor de

întreprindere, Business Simulation Games, pentru 665 studenli înmatriculafi în anul I, în anul

universitar 2018-20T9, la çase facultaçi din ASE.

Responsøbílí:Director Direcfia Tehnologia Informafiei çi Comunicafii, Director proiect FDI
Termen; 15 iulie 2019/01octombrie 2018

Recomandarea '/..4: Asigurarea spafiilor pentru desfäçurarea activitäfii curente a cadrelor didactice
ale ASE, în condiçiile în care în prezent, existá facultäfi în ASE în care 4-5 persoane îçi desñçoará

activitatea (în afara activitáÍilor didactice) în acelaçi birou;
Rãspuns:

În prezent, desñçurarea activitáfilor de educafie çi cercetare a fost redistribuitä ca

cä din motive de siguran!ä s-au scos din funcfiune douá imobile çi anume

- Moxa Corp B - ce se aflá în faza de aprobare a DALI în axa de

europene în vederea consolidarii, dotárii çi repunerii în funcfiune;

1l
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- Nicolae Iorga - ce a intrat în procesul de scoatere din func{iune, în vederea demolãrii çi
reeonstn-rini unr-ri imobil nor-r.

În paralel, se vor crea noi spa{ii pentru desfãçurarea activitá1ii curente a cadrelor didactice ale ASE
prin dezvoltarea unui Imobil nou în Piala Romanánr.7 cu o suprafa!á de aproximativ 6.500 mp ce

va fi destinat activitálilor de educafie çi cercetare. Trebuie subliniat câ 4-5 persoane ocupä foarte rar

un birou în acelaçi timp având un program diferit çi o dinami cá, a activitá¡ilor continuá, astfel în funcfie

de disponibilitate, conducerea ASE a alocat spalii necesare desftçurárii diferitelor activitäli în urma

solicitãrilor punctuale.

ResponsøbíIí: Director Direcfia Administrativá, Director Direcfia Management Educafional, Director

Direcfia Tehnicá

Termen: Permanent

Recomandarea 15: Luarea másurilor care se impun pentru îmbunátãfirea relafiei çi comunicárii
personalului din secretariatele facultälilor ASE cu studenfii (fapt semnalatlavizitâ de studenli de la

toate programele de studii) çi extinderea programului de lucru dedicat studenfilor.

În cele ce urmeazá, prezentám propunerile la nivel institulional çi a unora dintre facultälile din
ASE:

1. Rãspuns:
Secretariatul general universitate - în vederea îmbunätátirii relaliei çi comunicärii personalului

din secretariatele facultätilor care fac parte din structura ASE vor fi luate urmätoarele másuri :

a. va ft elaborat un chestionar privind identificarea relatiei dintre personalul din secretariatele

facultá1ilor çi studenti, precum çi calitatea comunicärii dintre cele douá pär[i, care urmeazâ a ft
distribuit prin intermediul unei aplicafii online, în vederea completárii, studenfilor de la programele

de studii universitare de licenJá çi masterat ;

b. vor fi analizate rczultatele obtinute în urma completárii chestionarului menlionatlalitera a) care

vor fi comunicate personalului din cadrul secretariatelor facultá1ilor çi reprezentanfilor studenfilor

çi, ulterior, vor fi luate másuri în vederea remedierii problemelor punctuale indentificate ;

c. vor fr organizate întâlniri trimestriale între decanii facultáfilor, secretarii çefi ai facultä1ilor çi
reprezentantii studentilor de la programele de licenjá çi masterat, în vederea monitorizárii relaliei

dintre personalul din secretariatele facultä{ilor çi studenti.

În ceea ce priveçte extinderea programului de lucru dedicat studenfilor, ASE a luat deja mäsurile

necesare în vederea asigurãrii posibilitafli ca studen{ii sá poatá contacta secretariatul facultätrii, atât

dimineata, în timpul desñçurárii activitä{ilor didactice la programele de studii universitare de licen}ä,

cât çi în intervalul l6:00-18:00, în timpul desñçurärii activitátilor didactice la programele de studii

universitare de masterat, dupä cum urmeazá:

SâmbãtãFacultatea Luni Marfi Miercuri Joi Vineri

Administrarea
Afacerilor, cu predare

în limbi strãine

10:00-12:30

16:00-18:00

08:00-

10:30

10:00-

12,,30

8:00-

10:30

l0:00-
72:30

10:00-

l2:00
Administratie çi
Management Public

1l:00-13:00
16:00-18:00

10:00-

13:00

l0:00-
13:00

10:00-

13:00

,--.¡tal:-:'t

ä,;f:)å&ffi)
11:00-

13:00

I l:00-
l3:00
16:00-

18:00 l eÁ
Business çi Turism

11:00-13:00

16:00-18:00

11:00-

13:00 o
Þô
¿U
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Bucharest Business

School ($coala de

Afaceri)
14:00-16:00

13:00-

15:00

13:00-

15:00

13:00-

15:00

10:00-

l2:00
09:00-

14:00

Contabilitate çi
Informaticá de

Gestiune

12:00-14:00

16:00-18:00

12:00-

14:00

16:00-

18:00

l2:00-
14:00

16:00-

18:00

Ciberneticä, Statisticá

çi Informaticä
Economicá

11:30-14:00

16:00-18:00

I l:30-
l4:00

1l:30-
14:00

16:00-

18:00

11:30-

14:00

Economie Teoreticä çi
Aplicatá

l3:00-15:00
13:00-

15:00

10:00-

12:00

16:00-

18:00

10:00-

12:00

Economie

Agroalimentarä çi a

Mediului

09:00-10:00

l1:30-14:00

11:30-

14:00

16:00-

18:00

11:30-

l4:00
l6:00-
18:00

11:30-

14:00

l6:00-
18:00

Finante, Asiguräri,
Bánci çi Burse de

Valori

11:00-13:00

16:00-18:00

11:00-

13:00

l6:00-
18:00

I l:00-
13:00

16:00-

18:00

11:00-

13:00

Management
11:00-13:00

16:00-18:00

11:00-

13:00

11:00-

13:00

11:00-

l3:00

Marketing
12:00-14:00

16:00-18:00

12:00-

14:00

16:00-

18:00

l2:00-
l4:00

12:00-

14:00

16:00-

18:00

Relatii Economice

Interna{ionale

1l:00-13:00
16:00-18:00

1l:00-
l3:00

1 1:00-

13:00

:00-

:00

6:00-

8 :00

1

1

1

I

1

J

Începând cu anul universitar 2018-2019, în programul secretariatului fiecärei facultáfi vor fi
prevázute trei zile cu interval orar de lucru cu studentii între 16.00 -19.00.

Re sp ons ab ílíz Decani facultá1i, secretari çefi facultáli

Termenz parcursulanuluiuniversitar2013-2019

2. Rãspuns:
Facultatea de Administrarea Afaceriloro cu predare în limbi strãine - la Facultatea de

Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi sträine au fost luate mai multe mãsuri pentru

îmbunátälirea relafiei dintre studenfi çi secretariat, printre care:

- schimbarea programului de lucru cu studenfii astfel încât sá existe

â"

r,¡J

v

publicul çi dupá amiazá;
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personalul de la secretanat a fost schimbat în ultimii doi ani pentru a îmbunätáfi comunicarea

cr; studenfii;

existã discufii permanente atât cu doamnele secretare, cât çi cu studenfii pentru a monitoriza
activitatea de la secretariat;

dezvoltarea unui sistem online de preluare a solicitärilor studenfilor.

Re sp o ns øb íl: D ecan F ABIZ
Termen: 30 octombrie 2018

3. Rãspuns:
Facultatea de Administrafie çi Management Public - în cadrul Secretariatului FAMP se are în

vedere în permanen!á dezvoltarea unei relalii pozitive çi constructive cu studenfii, pe tot parcursul

anului universitar. Acest lucru este demonstrat prin oferirea unui program flexibil de relalii cu

publicul (program zilnic de lucru cu publicul, alternativ dimineafa çi dupá-amiaza) çi prin existenla

modalitaçilor variate de informare çi comunicare cu aceçtia þostareapublicá a informaliilor de interes

general la avizierul facultá1ii, anunfuri pe site çi postári pe pagina de Facebook a facultá1ii, în funclie
de caracterul de urgenfá al informärii). Secretariatul facultä{ii se va preocupa în continuare pentru

îmbunátáfirea comunicárii cu studenfii, dezvoltarea procesului de relafii publice çi adoptarea celor

mai potrivite másuri în vederea adaptárii la necesitáçile studenlilor çi extinderii programului de lucru

dedicat acestora.

Responsabili: Prodecanul responsabil cu educafia çi formarea continuã, Secretar çef facultate

Termen: începutulanuluiuniversitar20IS-20I9

4. Rãspuns:
Facultatea de Contabilitate çi Informaticã de Gestiune - Se vor organíza întâlniri la decanatul

facultälii cu reprezentanfii studenlilor çi secretariatul facultálii pentru a identifica eventualele

probleme de comunicare çi posibilitálile de remediere, inclusiv adaptarea programului de lucru al

secretariatului.

Responsab¿7: Prodecan responsabil de relafia cu studenfii çi mediul economico-social

Termen; l octombrie 2018

5. Räspuns:
Facultatea de Asiguräri, Bänci si Burse de Valori - potenfialele abateri ale personalului din

secretariat în procesul de comunicare çi relalionare cu studen{ii, constatate în activitatea curentá sau

prin sesizäri ale studenfilor, vor fi discutate de echipa de management a FFABBV cu Secretarul-çef

al FFABBV. Totodatá, acestea vor fi consemnate anual în Fiça de evaluare a performanlelor

profesionale individuale.

Echipa de management a FFABBV va analiza împreuná cu Secretarul-çef al facultälii
oportunitatea extinderii programului de lucru cu studenfii, linând cont çi de volumul activitá1ilor

administrative çi de raportare ce trebuie efectuate. În prezent, programul de lucru cu studenfii este de

4 ore, astfel: 2 oreînintervalul orar 11:00 - l3:00 (de luni pânä joi) çi 2 ore, în intervalul 16.00-18.00

(luni-miercuri) pentru a fi accesibil atàt studenfilor de la programul de studii de licen!ä, cât qi masterat.

Pentru a facilita comunicarea dintre studentii FFABBV çi Secretariatul facultäfii, çi
programului de lucru dedicat studenfilor, sunt disponibile douä opfiuni: i) depunerea unei

scrise online, prin intermediul opliunii Cereri Online configuratá pe site-ul

I
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monitorizarea solulionãrii acesteia prin intermediul opliunii Stare Cerere; ii) depunerea solicitárii
scrise pe suport hârtie, în cutia poçtalä de lângá secretariat (dedicatä exclusiv studenlilor FFABBV).

Responsøbili: echipa de management a FFABBV, Secretarul-çef al facultäçii
Termen: începutul anului universitar

6. Rãspuns:
Facultatea de Management - având în vedere aceastä recomandare, Facultatea de Management

va adopta urmátoarele mäsuri:

l. extinderea programului de lucru a secretariatului dedicat studen{iilor facultälii de la 10 ore pe

säptámânä, la 12 ore pe sáptámâná;

2. crearea çi utilizarea unei adrese de e-mail dedicatá rezolvärii operative a problemelor cu care se

confruntä studenfii Facultälii de Management (secreÍariat@man ase.ro). Aceastá adresá de email
va putea fi consultatá de personalul secretariatului Facultáfii de Management, care va furniza
ráspunsuri rapide sau sfaturi pentru solulionarea aspectelor semnalate de studenfi.

Responsøbílí: echipa de management a Facultälii de Management, Secretarul-çef al facultálii
Termen: începutulanuluiuniversitar2013-2019

7. Räspuns:
Facultatea de Marketing - Facultatea de Marketing are în vedere, pentru îmbunätälirea relafiei çi
comunicárii între secretariatul facultálii qi studenfii acesteia, urmätoarele mäsuri:

(l) simplificarea la minimum, în limitele prevederilor legale çi ale regulamentelor interne, a

elementelor birocratice asociate statutului de student çi activitáfilor didactice çi de cercetare

specifice acestuia;

(2) reducerea la minimum a interactiunilor între secretariatul facultä{ii çi studen}i cu pástrarea

celor strict necesare pentru buna desñçurare a activitáfilor didactice çi de cercetare specifice;
(3) valorificarea tuturor oportunitäfilor de comunicare çi relafionare cu studenfii oferite de

platformele online ale universitáçii ;

(4) comunicarea proactivä cu studentii facultälii realizatá prin intermediul poçtei electronice,
website-ului facultáçii, paginii de facebook a facultä1ii çi a grupurilor de studenfi constituite
la nivelul facultálii;

(5) activarea rcprezentantilor aleçi ai studenlilor - la nivel de grupã, serie, an de studiu çi în
Consiliul Facultälii - în procesul de comunicare între secretariat çi studenfii facultä1ii;

(6) activarea tutorilor- cadre didactice, la nivel de serie çi an de studiu, în procesul de comunicare
între secretariat çi studenfii facultä1ii.

Programul de lucru cu studenlii al secretariatului facultáfii este, deja, suficient de extins (ca numár
de zile çi ore în cadrul acestora), iar secretarele, în numeroase rânduri, depáçesc programul stabilit çi
anunfat comunicând çi relalionând cu studenfii.

Responsøbílí: Decana[tl / Secretariatul / Studen{ii aleçi în structurile specifice la nivelul facultáfii
Termen: Septembrie 2018

8. Rãspuns:
Facultatea de Relafii Economice Internafionale - secretariatul reprezintá

insitufii de înváfámânt superior, iar dezvoltarea unor relalii pozitive, eficiente çi
studenfii a constituit mereu o prioritate pentru Facultatea de Relalii Economice

lucru a fost çi este demonstrat prin oferirea unui program flexibil de relalii
{ìJ

L

15



de lucru cu publicul, alternativ dimineala çi dupä-amiaza), dar çi prin existenfa modalitäfilor variate

de inftrmra-re Si eomr,tnioare or.r a.ee;tia þostarea prrblieã a informaJiilor de interes general la avizierul

facultá1ii, anunluri pe site çi postäri pe pagina de Facebook a facultä1ii RED. Secretariatul facultáfii

se va preocupa în continuare pentru îmbunátälirea comunicárii cu studen{ii, dezvoltarca procesului

de relalii publice çi adoptarea celor mai potrivite másuri în vederea adaptärii la necesitálile studenlilor

çi extinderii programului de lucru dedicat acestora.

Comportamentul çi atitudinea secretariatului REI au ráspuns permanent regulilor de eticá, conduitá

çi deontologie profesionalá, fapt ce derivä din înseçi coordonatele çi sarcinile postului.

Responsabílí:Decanul çi prodecanul responsabil cu activitatea didacticá, Secretarul-çef al facultáfii

REI
Termen; începutulanuluiuniversitar20lS-2019

Recomandäri la nivel de programe de studii selectate în cadrul evaluãrii institufionale

Recomandãri pentru programul de studii universitare delicen[áAdmínístrørea aføcerílor Qn límbø

englezã):

1. Revederea politicii privind promovarea çi angajarea de noi cadre didactice, mai ales pe

funcfii mici: asistent çi lector;
Rãspuns:

La Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi stráine, la Departamentul UNESCO

pentru Administrarea Afacerilor au fost scoase în ultimii doi ani urmátoarele posturi:

- 3 posturi de asistent care au fost ocupate prin concurs;

- I post de asistent care nu s-a ocupat;

- 2 posturi de lector care sunt în prezent în concurs;

În anul universitar 2018-2019 se intenfioneazá sá fie scoase la concurs 3 posturi de asistent çi I
post de lector.

Responsabílí:DecanFABIZ, Director departament LINESCO pentru Administrarea Afacerilor

Termen: 15 decembrie 2018

2. Continuarea çi dezvoltarea procesului de internafionalizare.
Rãspuns:

Pentru strategia de internafionalizare se au în vedere mai multe mäsuri:

- dezvoltarea re{elei de parteneriate ERASMUS+ ale facultáfii; anul acesta a fost încheiat un

parteneriat Erasmus cu Universitatea de Çtiinte Aplicate din Osnabrueck, Germania; în prezent

existä discufii cu mai multe universitäçi din stráinátate pentru încheierea de colaborári, de ex.

Universitatea de $tiinte Aplicate din Bochum;

- se sustine çi se promoveazáînscrierea studenlilor facultá1ii la programe de tip Erasmus; ac{iunile

întreprinse anual la nivelul FABIZ pentru promovarea oportunitäfilor de studii ERASMUS+ în

rândul studenfilor au constat în: prezentári ale programului Erasmus în rândul studenfilor;

întâlniri de informare cu studenfii care doresc sä participe la mobilitáfi;

Se încurajeazá qi se susfine participarea cadrelor didactice la activitâti internationale cum g -f'
participarea la conferinfe internafionale de prestigiu în stráinátate, participarea la

internafionale etc.

Responsøbil: Prodecan responsabil cu activitatea de cercetare çi internationalizarca

J
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Recomandäri pentru programul de studii universitare de licen!ã Admínístrareø øføcerílor în
comerl, turßm, servicíi, merceologíe çí manøgemental cølitãlíi:

1. Creçterea numãrului de discipline op{ionale çi facultative, pentru a marca specificitatea
programului, a-l delimita de alte programe de studii din domeniul Admínístrøreø
øføcerilor çi a-l face mai atractiv pe piafa de profil;

Rãspuns:
Numärul de discipline din planurile de învåfámânt vor fi analizate çi se vor lua mäsuri pentru

creçterea numärului de discipline, oplionale çi facultative, specifice programului de studii
Admìnístrørea øføcerílor în comer!, turßm, servícü, merceologie çí mønøgementul culitãlü,
domeniul Adminístrarea afacerilor pentru a-l face mai atractiv pe piala de profil. Intenfionám ca

pentru promofia 2019-2022 oferta de discipline sá fie în concordan!á cu: oferta altor universitáçi

sträine de profil, cu solicitárile mediului de afaceri, cu exigenfele piefei.

Resp o nsab íl: Echipa de management a facultá1ii

Termen: martie2022

2. Atragerea de fonduri pentru cercetare prin creçterea participãrii la competifiile lansate,
inclusiv pe plan interna{ional.

Rãspuns:
La nivelul facultá1ii se vor lua în considerare programele çi competifile de proiecte (ANCS,

UEFISCDI, programele bilaterale de cercetare çtiintificá ale României cu altetrári, Orizont 2020 etc.).

Se vor organiza çedinle de dezbateri, se vor inilia parteneriate cu universitáÍi de profil din larä çi
sträinátate, cu institute de cercetare, cu reprezentanli din mediul de afaceri. Ne bazám pe experienfa

acumulatá la nivelul facultä1ii în cadrul celor douá centre de cercetare: Administrarea Afacerilor çi
CACTUS; asocialia BASIQ reprezintá", de asemenea, un pilon important al cercetärii çtiinfifice, prin
parteneriatele media: Amfiteatrul Economic çi Springer.

Responsabili:Echipa de management a facultálii çi cadrele didactice

Termen: iunie 2020

Recomandãri pentru programul de studii universitare delícentâAdministralie Publícã:

1. Continuarea procesului de internafionalizare.
Rãspuns:

Facultatea de Administrafie çi Management Public are în vedere în perioada imediat urmätoare

demarea procedurii de acreditare la European Association for Public Administration Accreditation
(EAPAA). În prezent se formeazä echipa care va coordona acest proces la nivelul facultáçii, urmând

capànála finalul linii iulie 2018 sá fie transmisä scrisoarea de intenlie cátre secretariatul EAPAA. În
continuare vor fi parcurse celelalte etape ale procedurii de acreditare, care se estimeazá cá vor acoperi

o perioadá de aproximativ doi ani.

Responsøbilí: Decanul FAMP, prodecanul responsabil cu relafiile internafionale, Prodecanul

responsabil cu educalia çi formarea continuá

Termen: începutulanuluiuniversitar2020-2021

*
Recomandãri pentru programul de studii universitare de licenfá Cíbernetícã

1. Achizifionarea de software-uri de modelare çi simulare adecvate
L^pregaure unrver$tara rn domenru;
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Rãspuns:
Aolnizi+io rle nrnrlrrce cnff.rro"o ncnfnr q fqoili+o qtft¡mqlizqrpq rcznlttárii nrnhlcmplnr lo rlifpri+p

discipline de specialitate reprezintá un obiectiv primordial al facultálii noastre. Problema este una

delicatä deoarece, pe de o parte, implicá cheltuieli semnificative, iar pe de altáparte, se urmäreçte ca

produsele sä fie utllizate astfel încât sá aducá un maxim de beneficii procesului didactic çi de

cercetare. Urmárind implementarea acestor principii în procesul ac.hizilionâni de produse software

am minimizat cheltuielile prin folosirea de software gratuit, de tip Open Source) crlm ar fr R, Python

care se utilizeazá, în dezvoltarea aplicaliilor de modelare, analizá statisticá, simulare etc. Eficien{a
maximá în folosirea de produse soflware se poate obline dacä acestea sunt utilizate la mai multe

discipline de specialitate, pentru realizarea studiilor de caz. În cazul specializãrii Ciberneticã

economicõ s-au fäcut demersuri çi pentru achizi[ia de soft specializat pentru modelare çi simulare

cum ar fi: GAMS, PRIMAVERA - pentru cercetári operafionale, Net Logo - pentru modelare bazatá,

pe agenfi, Data Miner - pentru analizade date çi alte astfel de produse software în funcfie de evolufia
piefei çi de cum sunt acestea asimilate în organizalä.

Responsøbil: Directorul Departamentului de Informaticá çi Cibemeticá Economicá

Termen: 2020

2. Dezvoltarea relafiilor de colaborare cu universitãfi din Europa privind accesul

studenfilor din domeniu la burse de mobititãti din cadrul programului ERASMUS+, în
special pe spafiul anglofon.

Rãspuns:
Anual, studenfii facultáfii noastre (inclusiv cei ai secliei de Cíberneticã Economicã) participä în

programul de seleclie pentru mobilitäli internalionale ERASMUS +, atãt în mobilitáli de studii

(semestriale/anuale) cât çi în mobilitáfi de practicãL (2-3 luni pe timpul verii), majoritatea acestora

desfãçurându-se în limba englezá,. Astfel, situalia anului trecut este urmätoarea: 13 studenfi, dintre

care patru de la programul de licen!á CIBERNETICÃ ECONOMIC,4. Anul acesta, în trendul general

al scäderii numärului de aplicanfi, s-au prezentat la seleclie opt studenfi de la facultatea de

Ciberneticã, Statisticð ;i Informaticã Economicö pe spatiul anglofon, dintre care çase au fost admiçi,

unul se aflá pe lista de rezervá, iar unul a fost respins.

Au desñçurat stagii de practicá, pdn programul ERASMUS i, patru studenti CSIE (dintre care

trei de la specializ area CIBERNETICÃ ECONOMICÃ), pe timpul veni20l7,la University of Sannio,

Italia (în limba englezá).

Pentru a impulsiona participarea studenlilor noçtri în aceste programe de mobilitáli internafionale,

pe lângä partenerii tradilionali ai facultálii de CSIE (cu studii integral în limba englezá) - Hanze

University of Applied Sciences Groningen, Olanda, Universidade de Porto, Portugalia, Vilnius

University, Lituania, Cracow University of Economics, Polonia, Leipzig Graduate School of
Management, Germania, suntem în tratative pentru ini{ierea de parteneriate çi cu: London South Bank

University, De Montfort University Leicester, ambele din Anglia, respectiv National University of
Ireland, Galway.

Pe de altá"parte, deçi în afara cadrului ERASMUS, o altá cooperare internationalá a fost semnatä

în anul 2018, pentru un program de dublä diplomá între ENSAI (École Nationale de la Statistique et

de I'Analyse de l'Information) çi ASE Bucureçti, care este valabilä pentru toate programele de

masterat ale facultáçii de CSIE, respectiv pentru programul Master

Data, foarte prestigios, al ENSAI (cu predare în limba englezâ).

Responsøbílí: prof. univ. dr. Claudiu Herfeliu, prof. univ. dr

Termen: 2020
l&
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Recomandãri pentru programul de studii universitare de licentá Contabílítøte çi informøtícã de

gestíune:

1. Dezvoltarea la seminarii/proiecte, a studiilor de caz cu aplicabilitate în practica
serviciilor, alãturi de practica din domeniul produc{iei;

Rãspuns:
Se va inilia revizuirea fiçelor de disciplinä pentru a introduce mai multe studii de caz specifice.

În prezent, existä o colaborare permanentá cu mediul de afaceri çi reprezentantii ACCA, de la care

se primesc anual sugestii privind adaptarea la cerintele curente ale pietei muncii. Se dezvoltá în mod

continuu aplicafii practice din sfera serviciilor financiar-contabile, a producfiei çi a zonei manageriale.

Obiectivele specifice implicá selectia çi aplicarea corectá a conceptelor çi tehnicilor utilizate în
mäsurarea çi controlul performanfei companiilor. Mai mult, monografiile contabile sunt prelucrate cu

ajutorul sistemelor informatice de tip ERP utilizate de companii.

Dezvoltarea studiilor de caz cu aplicabilitate în practica serviciilor, aláturi de practica din domeniul
productiei va fi discutatä cu titularii disciplinelor specifice (Contabilitate managerialá, Mäsurarea çi
controlul performantei, Politici çi opliuni contabile, Ãnalizá economico-financiarä). Astfel, studenfii

vor benefia de aplicatii practice, actualizate în fiecare an de studiu.

Se va continua procesul de revizuire anualã a fiçelor de discipliná pentru a extinde sfera de aplicare

a studiilor de caz specifice diverselor sectoare de activitate.

R e sp o n s abil: Director departament Dep artamentul Contabilitate çi audit
Termen: 1 octombrie 2018

Re sp o ns abil: Director departament Departamentul Contabilitate çi audit
Termen: I octombrie 2018

2. Organizarea de activitãfi didactice care sã aprofundeze cunoçtinfele asupra modelelor
de business;

Rãspuns:
Se va lua în calcul introducerea de studii de caz specifice la revizuirea fiçelor de disciplinä ale

departamentelor de Contabilitate Audit, Analizâfinanciará çi evaluare çi Informaticá de gestiune. În
planul de învá!ämânt al promofiei 2018-2021 a fost introdusá disciplina opfionalä Managementul

întreprinderii virtuale - antreprenoriat unde se pot aborda cunoçtintele asupra modelelor de business.

Responsøbílí: Director departament Contabilitate çi audit, Director departament Anahzá, financiará

çi evaluare, Director departament Informaticá de gestiune

Termen: I octombrie 2018

3. Atragerea în procesul de predare çi seminarizare a mai multor specialiçti din domeniu;
Rãspuns:

Se vor inifia discufii pentru identificarea de noi oportunitáli de colaborare în Consiliul facultativ

al facultä1ii precum çi atragerea de noi specialiçti din rândul partenerilor din mediul de afaceri.

Trebuie menfionat cä mare parte din colectivul de cadre didactice ale Facultäçii de Contabilitate çi
Informaticá de gestiune face parte din asocialii profesionale sau din companii de top din domeniul

financiar-contabil (CECAR, CAFR, CCF, PWC, KPMG, Deloitte etc.) De asemenea, în fiecare an,

pe lista cadrelor didactice asociate facultálii frgureazá, specialiçti de renume, care

studii de caz din practica profesionalä curentá (ex. de la Curtea de Conturi a

I
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Responsabih Prodecan responsabil de relafia cu studenlii çi mediul economico-social

Termen; l ianuarie 2019

4. Dezvoltarea de activitã{i de formare çi de cercetare çtiinfificã care sä impunã lucrul în
echipä çi colaborãri între facultãfi;

Rãspuns:
Se vor organiza întâlniri cu membrii departamentelor facultálii çi se vor inilia disculii la nivel de

conducere cu celelalte facultáti din ASE sau din alte universitäçi pentru a identifica noi oportunitäfi.

Responsøbil.' Prodecan responsabil cu cercetarea çtiinfificá, dezvoltare çi inovare

Termen: 1iarruane2019

5. Dezvoltarea activitãfilor de voluntariat adresate studenfilor;
Rãspuns:

Se vor inilia discufii cu organiza¡äle studenleçti pentru identificarea de noi oportunitáçi. La

momentul redactärii räspunsului existá deja inifiative de voluntariat dezvoltate prin intermediul

studenfilor reprezentanfi, precum çi prin intermediul ASCIG.

Responsab¿l.' Prodecan responsabil de relalia cu studen{ii çi mediul economico-social

Termen: I octombrie 2018

6. Organtzarea de activitãli remediale (consultafii etc.) care sã contribuie la creçterea

gradului de înfelegere a tematicilor din fiçele unor discipline (de ex., Mícroeconomie,

Macroeconomíe), cu efect în creçterea gradului de promovabilitate çi a mediei notelor pe

serii de studiu.
Räspuns:

În planul de învá!ámânt al anului universitar 2018-2019 a fost crescut fondul de timp pentru

activitáfile de seminar la disciplina Microeconomie. De asemenea, începând cu anul universitar 2017 -

2018, a fost márit numárul orelor de consultaçii cu studen{ii la mai multe discipline, printre care çi

cele menlionate, practicá ce va fi continuatã çi în anul universitar viitor. Se va analizapenodic situafia

promovabilitä1ii qi a mediei notelor pe serii de studiu.

Re sp o nsøb il : D ecan FCIG
Termen: 1 iunie 2019

Rãspuns:
La nivelul ASE, în ultimii doi ani, atât în semestru I, cât çi II, au fost organizate, vinerea çi sâmbáta,

cursuri çi seminarii suplimentare (40 ore/semestru), pentru cele douá discipline, practicã ce se va

continua çi în anii urmätori.

Responsøb¿l.' Director Direcfia Management Educalional
Termen: anual

Recomandãri pentru programul de studii universitare de licentä Economíe agroølimentarã çi a
medíuluí:

1. Creçterea numãrului de contracte de cercetare în

çi implicarea studenfilor în acest tip de activitãfi;
Rãspuns: Mäsuri:

&,
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1. Realizarea de sesiuni de informare,la nivelul facultä1ii, în legáturá cu oportunitálile de accesare a

contractelor de cercetare, la nivel national/internafional;
2. Constituirea unei echipe, la nivel de facultate, care sá urmáreascá potenlialele oportunitáli de

accesare a contractelor de cercetare çi sá asigure/coordoneze scrierea propunerilor/cererilor de

finanfare.

3. Invitarea studenfilor çi participarea activä a acestora la toate evenimentele organizate în cadrul
proiectelor de cercetare (conferinfe, workshop-uri, sesiuni de informare, prezentarea rapoartelor
de cercetare etc);

4. Publicarea lucrárilor prezentate de studenli în cadrul Sesiunii $tiinfifice Studenteçti çi Olimpiadei
Nafionale a Economiçtilor în Formare în cadrul AEEPapers (seria de working papers), cu

verificarea prealabilá a lucrärilor în soft-ul antiplagiat;

5. Organizarea în cadrul Centrului de Cercetare Analize çi Politici Regionale (CCAPR) de conferinfe,

seminarii, ateliere de lucru dedicate studenfilor çi tinerilor cercetátori în scopul partajárii çi
dezvoltärii cunoaçterii;

7. Încheierea unor parleneriate cu Academia Româná, institutele nafionale de cercetare, sta{iunile de

cercetäri çi mediul de afaceri în vederea participárii la proiecte de cercetare nafionale çi
intemationale çi care sá susfiná çi sá premieze performanfa çtiin{ificä a studenfilor

8. Achizifionarea unor softuri de cercetare çi punerea la dispozilie a acestora în mod gratuit

studenfilor, doctoranzilor çi cadrelor didactice, în cadrul Direcfiei Managementul Cercetärii çi
Inovärii.

În cadrul unui paretneriat universitar, format din Universitatea din Verona - beneficiar, Western

Norway Univeristy of Applied Sciences, Lund University (Suedia), Geisenhein University
(Germania), Academia de Studii Economice din Bucureçti, prin Departamentul de Economie

Agroalimentará çi a Mediului a câçtigat Proiectul HORIZON 2020 TOWARDS SUSTAINABLE
FOOD AND DRINK CHOICES AMOUNG EUROPEAN YOUNG ADULTS: DRIVERS,
BARRIERS AND STRATEGICAL IMPLICATIONS. SUSCHOICE, Full proposal ID:66, care are

cadatâde începere 1 septembrie 2018.

În cadrul acestui proiect, cercetãrile vor fi în directa responsabilitate çi execulie a unei echipe de

cercetátori postdoctoranzi selectafi dintre tinerii doctori cu rezultate çtiinfifice atestate çi cu pregätire

profesionalá în domeniul agroalimentar.

Este important de menfionat cä unii dintre studenli efectueazá stagiul de practicá obligatorie în
cadrul centrelor de cercetare aferente facultäçilor, fiind astfel implicafi în activitáçile de cercetare care

se desñçoará în aceste centre.

R e sp o n s øb ílí: D ecan FEAM, Director D ep artament EAM
Termen: iunie 2019

2. Diversiflcarea surselor de finan{are prin creçterea numãrului de accesãri ale proiectelor
cu fïnanfãri din fonduri europene;

Rãspuns: Másuri:

1. Constituirea unei echipe, la nivel de facultate, care sá urmáreascá potenfialele oportunitáçi de

accesare a contractelor de cercetare çi sä managerieze scrierea propunerilor/cererilor de finanlare.

2. Intensificarea rela[iilor de colaborare cu partenerii facultáçii în vederea accesárii unor proiecte

finanlate din fonduri europene.

Re sp o ns øb ílí: D ecan FEAM, Director Departament EAM
Termen'. iunie 2019 &
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3. Creçterea networking-ului internafional în ceea ce priveçte mobilitatea interna{ionalã a
oorlrolnn ¡lirlonfino nonfvr¡ fronsfarrrl rla ]¡rrna nrqnfini nadqonoioo si da nornafqna siq¡qs! r¡! vt

implicit, creçterea numãrului de mobilitãfi externe ale cadrelor didactice de la
programul de studii universitare de licen{á Economie agroal¡mentørã çi a mediuluL

Rãspuns: Mäsuri:

1. Realizarea unei planificäri, la începutul anului universitar ) cafe sâ vizeze mobilitá1ile externe

potenliale çi urmärirea derulárii efective a acestora;

2. Intensificarea relafiilor de colaborare cu universitä1i partenere ASE în vederea derulárii
mobilitáf ilor internaf ionale;

3. Dezvoltarea unor campanii de promovare çi conçtientizareîn rândul studenlilor a avantajelor oferite

de mobilitälile ERASMUS.

Re sp o n s ab ílí: D ecan FEAM, Director Departament EAM
Termen: iunie 2019

Recomandãri pentru programul de studii universitare de licentá Economíe çí comanícarc

econom¡cã în øføcerí:

1. Participarea tuturor cadrelor didactice la activitãfile de tutorat;
Rãspuns:

Activitäfile de tutorat sunt în responsabilitatea conducerii facultätii dupá cum urmeazá: decanul,

cei trei prodecani çi doi directori de departamente sunt tutorii desemnati ai fiecárei serii din cei trei

ani de studiu, respectiv çase serii. Tutorii se vor întâlni în cel putin o întâlnire semestrialä cu seria de

care sunt responsabili, sau ori de câte ori va fi necesar pentru probleme deosebite. De asemenea,

tutorii vor organiza întâlniri periodice cu çefii seriei de care ráspund pentru a lua la cunoçtinjá de

problemele çi solicitärile studentilor. Aceste activitáti de tutorat vor presupune o abordare de coaching

çi mentorat, care va completa pregätirea studenlilor pe lângä cunoçtintele teoretice, pentru creçterea

motivatiei çi a stimei de sine, esenfiale în educafia çi dezvoltarea unui student.

Resp o ns øb íl : D ecan FAETA
Termen: 2martie2020

2. Mai buna organizare a Plønuluì de învãlãmânt (ca structurã), din perspectiva

opfionalitãfii;
Rãspuns:

Planul de înväfämânt pentru promotia 2018-2021 a fost deja discutat din anul2017 çi s-au luat

másuri de introducere a unor discipline op{ionale la recomandarea membrilor consiliului consultativ

al facultäfii. Acest consiliu este format din reprezentanti ai mediului de afaceri care oferá un feed-

back constructiv cu privire la aplicabilitatea practicá a cunoçtinfelor teoretice. Iar disciplinele

optionale introduse lin cont de recomandárile acestora.

Re sp o ns øb íl : D ecan FAETA
Termen: 2 mafüe 2020

3. Integrarea studenlilor în colectivele de cercetare ale cadrelor didactice ale

Rãspuns:
La nivelul facultafii s-a decis intensificarea promovärii competi{iilor

gradului de particip are a studentilor în colectivele de cercetare pentru
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integrabilitate a indicatorilor de rezultat çi a livrabilelor. Se va mãri çi se va încuraja participarea

studenJilor în vederea îmbunátátirii transferului de tehnologie.

Responsabil Decan FAETA
Termen: 2mafüe2020

4. Implicarea tuturor cadrelor didactice în activitã{ile extracurriculare ale studenfilor;
Rãspuns:

Cu privire la aceastä recomandare menlionám urmátoarele: cadrele didactice care predau în cadrul
programului Economíe ;i comunicore economicõ în afaceri sunt deja implicate în mare mäsurä în
activitäÍile extracurriculare ale studenfilor. Cadrele didactice participä la acliunile sportive, echipa de

fotbal a facultáfii fiind chiar compusä atât din studenfi cât çi din cadre didactice. De asemenea, se

organizeazä excursii la munte, în apropierea vacanlei de iarnä çi multe workshop-uri în parteneriat cu

diferifi reprezentanfi ai mediului de afaceri. Se organizeazá"de asemenea, cu sprijinul çefilor de serie,

vizionãri de spectacole de teatru. Ceeea ce se poate face pentru implicarea mai serioasä a cadrelor

didactice în activitälile extracurriculare ale studenfilor sunt: vizitele la companii çi co-localizarea
studenfilor în cadrul sediilor acestora pentru a lua pulsul viefii economice, precum çi activitä{i
recreative de tipul vizitelor unor muzee.

Re sp o ns ab íl : D ecan FAETA
Termen: 2 martie 2020

5. Creçterea vizibilitãfii Centruluí de Consílíere çi Orientare în Cørierã (CCOC), în rândul
studenfilor.

Rãspuns:
Cu privire la aceastá recomandare menfionám urmátoarele: vizibilitatea CCOC în rândul

studenfilor din cadrul programului Economie çi comunicare economicö în afaceri este una dintre cele

mai mari la nivel de ASE, deoarece în cadrul centrului activeazá cadre didactice din Departamentul

pentru Pregátirea Personalului Didactic, care este unul dintre departamentele facultä1ii. Acest proces

este demarat încá de la admiterea în cadrul programului când se discutä cu fiecare student în parte

posibilitatea unei cariere didactice çi avantajele consilierii în cadrul centrului. De asemenea, CCOC

organizeazá workshop-uri de comunicare, managementul timpului çi managementul stresului çi
depune eforturi pentru: planificarea traseului educafional, facilitarea relafiei studenfi-cadre didactice,

creçterea gradului de inserfie pe piafa muncii, îmbunátálirea capacitálii decizionale a studenfilor.

Pentru creçterea vizibilitaçii centrului sunt utilizate fondurile facultá1ii pentru o serie de noi materiale

de suport publicitar çi de promovare, precum çi pentru organizarca câte unui workshop la începutul

fiecárui an universitar, cu fiecare serie în parte de la toli anii programului de licenfä, pentru

prezentarea çi reamintirea studenfilor de avantajele oferite de CCOC.

Centrul de Consiliere çi Orientare în Carierá (CCOC) desñçoará permanent activitäli de

proomovare a activitáfilor desñçurate çi serviciilor oferite, atàtlanivelul universitä1ii cât çi la nivelul
fiecärei facultáli în parte, prin implicareareprezentanfilor facultálilor la nivelul CCOC.

Pentru creçterea vizibilitálii vor fi desñçurate activitáti mai intense de promovare a CCOC în
rândul studenfilor: întâlniri cu studenfii, implicarea rcprezentanlilor studenlilor în activitáçile de

promovare (çefi de serii çi de grupe), promovarea pe canalele clasice çi on-line (afiçe, distribuire de

pliante, refele de socializare etc.). Trebuie menlionat cá, timp de trei ani

proiecte FDI, care s-au bucurat de o largä participare din partea studenfilor
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Responsøbil.' Decan FAETA, Director CCOC, reprezentant Facultálii de Economie Teoreticá çi
Apliea,tã- la, niveh-rl CCOC

Termen: octombrie-decembrie20l8

Recomandãri pentru programul de studii universitare de licen!á Finanle çi bãnci:

1. Încurajarea studen{ilor pentru a participa la programele de tip Erasmus* si dezvoltarea

refelei de parteneriate Erasmus* ale facultãfii;
Rãspuns:

Echipa de management a FFABBV îçi manifestá în mod activ preocuparea pentru identificarea

oportunitáfilor de cooperare internalionalä çi dezvoltarea de parteneriate cu universitäçi din

stráinätate.

Acliunile întreprinse anual la nivelul FFABBV pentru promovarea oportunitájilor de studii

ERASMUS+ în rândul studentilor au constat în:

- informarea studentilor asupra mobilitä{ilor ERASMUST în cadrul întâlnirilor periodice cu echipa

de management a FFABBV;
- anunfarea, prin email, a studenfilor de la programele de licen!á çi masterat privind deschiderea

perioadei de aplicare pentru mobilitálile de studii ERASMUS+;
- promovarea acordurilor încheiate de FFABBV cu universitä1i din stráinátate, pe site-ul facultá1ii

(informa{ii disponibile la linkul http://www.fabbv.ase.rolstudii-erasmus);

- realizarea unei secfiuni de tip testimonial în cadrul site-ului FFABBV privind ,,impresiile din

mobilitate" ale studentilor FFABBV
erasmus/Testimoniale%o2 OFABBV );

- organizarea, în cadrul Sáptámânii Internalionale ASE, a unor evenimente (Networking event - The

ERASMUS challenge: Yesterday, Today and Tomorrow, çi o expozifie de fotografii) menite sä

faciliteze schimbul de experien{á între studenlii care au beneficiat de mobilitäli ERASMUS+ çi

studenlii interesafi de participarea la un program de mobilitáli.
Rezultatul acestor activitáli susfinute de promovare s-a materializat în depunerea unui numár de

25 de candidaturi în martie 2018 pentru mobilitäfile de studii ERASMUS*, respectiv l6 candidaturi

în anul precedent (în creçtere cu56Yo fala de 2017).

În ceea ce priveçte dezvoltarea refelei de parteneriate ERASMUS+ ale facultãçii, reiterám

preocuparea permanentä pentru identificarea de universitáfi partenere çi inilierea de acorduri de

colaborare cu universitáti din stráinätate. În acest sens, menfionám cä pânä în iulie 2018 facultatea

FABBV a finalizat demersurile în vederea încheierii a cinci noi acorduri de tip ERASMUS+

(universitá1i din Cehia, Franla, Germania, Italia çi Polonia) çi este în proces de încheiere a unor

acorduri de colaborare bilateralã în plan academic çi al cercetärii cu alte trei universitá1i (Italia,

Germania çi Coreea de Sud). Toate acestea se adaugä la cele 15 acorduri încheiate în perioada 2015-

2017.

În anul 2017 activitatea de internalionalizare a facultälii FABBV s-a concretizatîn semnarea unui

acord ERASMUS+ cu Yildiz Technical University din Istanbul, Turcia, a unui acord de colaborare

cu Universitatea Bedfordshire din Marea Britanie (prin care studenfii FABBV sunt admiçi la
programele de licen!á ale International Finance and Banking /BSc (Hons) Economics and Finance/BA
(Hons) Business Economics - oblinându-se, astfel, dublá diplomä), precum çi a douä acorduri de

parteneriat bilateral (Tashkent Financial Institute, Uzbekistan; University of Katowice, Polonia). În

anul 2016 au fost încheiate trei acorduri ERASMUS+ (cu universitä1i din Franla, Islanda,

Uzbekistan), iar în anul 2015 au fost semnate opt noi acorduri

Cehia, Croafia, Germania, Grecia, Polonia, Spania).
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ResponsabílÍ: prodecan responsabil cu activitatea didacticá, prodecan responsabil cu cercetarea

çtiinlificä çi relalii internalionale
Termen: periodic

2. Asigurarea unei corespondenfe optime între inputurile de la cursuri çi seminarii çi
respectiv, structura çi modul de examinare;

Rãspuns:
În cadrul facuttálii FFABBV, asigurarea unei corespondenfe optime între inputurile de la cursuri

çi seminarii este monitorizat în mod consecvent de cátre echipa de conducere a facultáfii, dar çi de

directorii de departament. În cadrul çedinfelor de departament, ce au loc la finele fiecärui an

universitar (încá din luna aprilie a anului universitar curent pentru anul universitar urmátor), se

menfioneazä termenul limitä de actualizare çi încärcare a conlinutului Fiçelor de discipliná în sistemul

informatic SIMUR çi se stabilesc colectivele de disciplinä. Rolul colectivelor de discipliná este de a

armoniza tematica activitáfilor de curs çi seminar, bibliografia recomandatá, modalitatea de predare

çi de evaluare periodicá çi finalá. Un alt argument în favoarea asigurärii corespondenfei între nofiunile
abordate la cursuri çi seminarii çi structura/modul de examinare este dat de certificarea ACCA
definutäde facultateaFABBV începând cu anul universitar 2016-2017. Dobândireaacreditärii ACCA
a fost rezultatul unui proces de reconfigurare a confinutului Fiçelor de discipliná, potrivit tematicii
indicate de ACCA, çi a modelului de subiect de examen, astfel încât sá se respecte întocmai formatul
lutilizat de ACCA la nivel internafional. Alinierea la cerinlele impuse de delinerea certificärii ACCA
a adus un plus de coeziune çi uniformizare între tematica studiatä pe parcursul semestrului çi
modalitatea de examinare. Pe de altá parte, trebuie avut în vedere çi faptul cä studenfii au preväzut în
fiça de discipliná çi studiul individual, care presupune parcurgerea bibliografiei precizate în fiça de

discipliná, dar çi a unei bibliografii recomandate pentru fiecare activitate didacticá (fie cá este vorba

de seminar, fie cá este vorba de curs). Astfel cá, echipa de management a facultälii împreuná cu toate

colectivele de discipliná militeazá çi pentru dezvoltarea studiului individual çi nu doar la limitarea

studiului doar la notele de curs çi seminar (tendinfa manifestatä la momentul actual la nivelul
studenfilor).

Responsabíli: directoni de departament

Termen: începutul fiecärui an universitar çi tot parcursul acestuia

3. Asigurarea unor spafii de învãfãmânt aferente programului de studii universitare de

licenfã Fínønle çí Bãncipentru a respecta normativele prevãzuteîn standardele specifice

ARACIS;
Rãspuns:

Echipa de management a FFABBV va supune atenliei Consiliului de Administralie al ASE

necesitatea adaptárii bazei materiale utilizatä de cãtre facultatea FABBV în procesul didactic (sälile

din imobilul Moxa) la cerinlele prevázute de Standardele ARACIS, prin dimensionarea

corespunzátoare a formaliilor de studii.

Responsabil: conducerea ASE

Termen: începutulanuluiuniversitar20lS-20I9

4, Optimizarea orarului la programului de studü evaluat pentru
de açteptare între douã activitãti didactice succesive ale

Rãspuns: j
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Conducerea ASE monitorizeazápermanent modalitatea de configurare a machetei de orar, astfel

încât studenlii sá nu aibä naai mul+" de 4 acti.,,itä!i didac+,ice pe zi, färä timpi de açteptare între acestea,

fapt ce este concretizatprin macheta de orar stabilitá la nivelul Academiei de Studii Economice din
Bucureçti. Acest aspect este mereu abordat în cadrul întâlnirii anuale a Conducerii ASE cu studenfii

universitäçii. Douá situalii aparte care pot genera timpi de açteptare sunt reprezentate de disciplina

Educalie fizicð ;i sport çi disciplina opfionalã. Deoarece activitatea aferentä disciplinei Educaliei

fizicð çi sport se desfãçoarã pe grupe constituite pe sexe çi nu pe grupele definite la începutul anului

universitar, pot sä apará, timpi de açteptare între activitáfi. În ceea ce priveçte disciplina opfionalá,

studenlii arondafi seriei constituite special pentru respectiva disciplinä provin din serii çi grupe

diferite, ce au un orar distinct, fapt generator de timpi de açteptare pentru unii studenfi. Vom încerca,

în anul universitar urmátor, sá diminuám astfel de timpi de açteptare.

Responsabili: conducere ASE, prodecan responsabil cu activitatea didacticá, secretariat facultate

Termen: începutul fiecärui semestru

5. Actualizarea confinuturilor Fiçelor de dßcíplinã, îndeosebi în ceea ce priveçte data

aparifiei unor lucrãri çi manuale;

Räspuns:
Directorii de departament au anunlat cadrele didactice sá, actualizeze în fiecare an universitar

rubrica de Bibliografie a Fiçelor de disciplinä, finând cont de achiziçäle de carte ale ASE çi de

propriile realizári profesional-çtiinlifice ale titularilor de disciplinä. Cercetarea çtiinfificä (manuale,

culegeri de teste çi aplicafii, cãrli de specialitate) trebuie raportatã nu doar pe platforma dedicatá creatá

de universitate (cercetare.ase.ro), ci trebuie sá fie menfionatä çi în Fiçele de discipliná. Directorii de

departament vor monitorizalaînceputul fiecárui an universitar modalitatea de completare/acfnlizare
a fiçelor. În acelaçi timp, vom face propuneri cätre Biblioteca ASE în vederea achiziçioná:rii de noi

titluri de lucrári cât mai recente.

Responsøbili: colectivele de disciplinä, directorii de departament

Termen: începutul fiecárui an universitar

6. Analiza oportunitãfii introducerii unor cursuri care sã genereze abilitãfi de genul "soft
skillsooo cerin{ã menfionatä çi de cätre angajatori;

Räspuns:
Planul de înváfämânt prevede o serie de discipline obligatorii (Proiecte economice, Practicá de

specialitate) çi opfionale care oferä indirect çi abilitäli de comunicare çi relafionare în domeniul

financiar-bancar. În plus, activitatea de seminar aferentã tuturor disciplinelor prevede çi o

componentä de elaborare çi prezentarc de proiecte, elaborare de proiecte aplicative çi studii de caz,

fapt ce implicä deprinderea unei serii de trásáturi de tip soft skills, precum încadrarea în termenele

limitá, lucrul în echipá, adaptabilitate, comunicare çi inifiativä. Studenlii au posibilitatea de a se

implica çi în activitáli extra-curriculare (membri în comisiile de interviuri ERASMUS, în comisiile

de admitere la licen!á çi masterat, în forurile decizionale la nivel de universitate, Sáptãmâna Portilor
Deschise în ASE, Sesiunea $tiinfificá a Studenfilor) care necesitä responsabilitate, abilitäli analitice,

o bunä relalionare çi atitudine pozitivá.

De asemenea, studenlii îçi pot descoperi çi dezvolta abilitáfile soft skills prin participarea la çcolile
de varä organizate de universitate, la intemship-uri, la

colaborare cu departamentele de Resurse Umane ale

evenimentele organizate de Centrul de Consiliere çi

de facultate în
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Pe lângä toate acestea, FFABBV a organizat çi va organiza cu sprijinul reprezentanlilor mediului
de afaceri ce fac parte din Consiliul Consultativ al FFABBV conferinle în acest sens. Un astfel de

exemplu este evenimentul desftçurat pe parcursul unei sáptámàni: Gândirea strategicã a carierei de

finanlist ( a se vedea fabbv.ase.rol

Echipa de management a FFABBV va avea în vedere çi în anii universitari urmátori organizarea
de astfel de evenimente de conçtientizare a abilitáfilor soft skills în cadrul çedinfelor Consiliului
Consultativ al FFABBV, ce reuneçte exponenfii sectorului bancar, al asigurárilor, al pielei de capital

çi corporate.

Responsøbílí: echipa de management a FFABBV, partenerii din mediul de business

Termen; fiecare an universitar

7. Imbunãtãfirea rela{iilor dintre studen{i çi Secretariatul Facultãfii, eventual prin
extinderea programului de lucru dedicat studenfilor.

Rãspuns:
Echipa de management a FFABBV va analiza împreuná cu Secretarul-çef al facultáfii

oportunitatea extinderii programului de lucru cu studenfii, {inând cont çi de volumul activitä1ilor
administrative çi de raportare ce trebuie efectuate. În prezent, programul de lucru cu studenfii este de

4 ore, astfel: prevede 2 oreîn intervalul orar 11:00 - 13:00, de luni pâná joi çi 2 ore în intervalul
16.00-18.00, de luni pâná miercuri, Prin acest program orar se acoperá intervale orare care sä permitá
comunicarea cu secretariatul. Pe de alfá parte, în afara acestor intervale orare, pentru a facilita
comunicarea dintre studenlii FFABBV çi Secretariatul facultáfii, çi în afara programului de lucru
dedicat studenfilor, sunt disponibile douá opfiuni:

- depunerea unei solicitári scrise online, prin intermediul opliunii Cereri Online configuratá pe

site-ul FFABBV, çi monitorizarea solulionárii acesteia prin intermediul opfiunii Stare Cerere,

disponibil 24h din 24, I zile din 7;

- depunerea solicitärii scrise pe suport hârtie, în cutia poçtalá de lângä secretariat (dedicatá

exclusiv studenfilor FFABBV).

Responsøbilí: echipa de management a FFABBV, Secretarul-çef al facultälii
Termen: începutul anului universitar

Recomandãri pentru programul de studii universitare de licenfä Economíe Ei afacerí
ínternølíonøle;

1. Analiza posibilitãfii de atragere de studen{i sträini, în principal din spafiut extra-
comunitar.

Rãspuns:
Facultatea REI participä la procesul de internafionalizare, intens susfinut si promovat de Academia

de Studii Economice - Bucureçti. Printre principalele obiective cu privire laalragereaunui numár cât

mai mare de studenli se numärä:

- gestionarea schimburilor academice cu universitãfi externe partenere.

- promovarea programelor cu predare în limba englezá, qi creçterea vizibilitálii
intemafionale.

- organizarea de çcoli de vará.

conferinle intemafionale pentru studenfi cu posibilitatea dezvoltäfii unei

ambasadori. 'i-

legáturi tot mai strânse cu comunitäfi de expali.
\

p"
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Responsabíl: echipa de management a FREI

T e t m-. e n : îneepr-rtr-rl anr-r lrri rlniversitar 20 I I -20 L 9

il. Referitor la recomandìirile evaluatorului strãin

Recomandãri pentru Academic programmes and student manøgement

1. Continue creating opportunities to link teaching and research on the master level

Räspuns:
Începând cu anul universitar 20lS-2019, în planurile de înväfámânt de la programele de studii

universitare de masterat, a fost introdusá disciplina Eticä çi integritate academicá, în completarea

disciplinei Seminar;tiinlific. De asemenea,launele programe de studii universitare de masterat s-a

introdus disciplina Proiecte de cercetare, în anul 2 semestrul 2, corelând astfel activitatea didacticá

cu cea de cercetare. Mai mult, toate planurile de învä{ámânt au disciplina practicá de specialitate.

În planurile de înváfámânt ale programelor de studii universitare de masterat sunt preväzute

discipline speciale, dedicate cercetárii çtiinfifice, cum ar fi: Metode de cercetøre pentru aføceri, în

anul II, semestrul I, la programul de studii universitare de masterat Administrarea afacerilor;

Cercetðri de marketing internalional, în anul II, semestrul I, la programul de studii universitare de

masterat Management ;i marketing internalionøl etc.

Re sp o n s øb ílí : D ecani facultáli

Termen: I octombrie 2018

La nivel de facultate, poate fi oferit, ca exemplu, urmãtorul rãspuns:

Facultatea de Administra{ie çi Management Public încurajeazá în mod continuu

implicarea/participarea studenlilor de la ambele cicluri de studii, licenfä çi masterat, la proiecte de

cercetare, studii çi cercetári realizate în domeniul çtiinlelor administrative, derulate atãt în cadrul

facultäfii, cât çi în cadrul universitá1ilor partenere. De asemenea, componenta de cercetare este

demonstrat conectatá cu componenta didacticá, tematica activitälilor de cercetare derulate de cátre

cadrele didactice care susfin activitäli didactice la nivelul programelor de masterat ale FAMP fiind
pe deplin compatibilä cu specificitafea disciplinelor predate, dar çi cu cele mai recente tendinfe din

mediul economico-social. În continuare vor fi create oportunitáli de cercetare pentru studenfii çi

cadrele didactice din cadrul FAMP, în vederea creçterii gradului de diseminarcarezultatelor cercetárii

çi a conectärii cercetärii academice la nivel de masterat cu necesitäçile mediului economico-social.

Responsøbili; Decanul FAMP, Prodecanul responsabil cu cercetarea, dezvoltarea çi inovarea

Termen: începutul anului universitar 2019-2020

2, Continue developing the practice of the involvement of students and other stakeholders

in the design and adaptation of programmes

Rãspuns:
Proiectarea çi dezvoltarea programelor de studii universitare de licen!á çi masterat are loc prin

consultarea mediului de afaceri sau la propunerea acestuia, precum çi a studenlilor facultä1ilor

respective. Programele noi sunt construite pornind de la rezultatele învá!ärii, corelate cu informaliile

rezultate din cadrul COR/ISCO despre cunoçtin{ele, deprinderile, nivelul de autonomie çi

responsabilitatea ocupaliei practicate.

La nivel de facultate, poate fi oferit, ca exemplu, urmãtorul rãspuns:
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În mod constant deciziile Facultã{ii de Administrafie çi Management Public cu privire la
activitatea didacticá sunt adoptate cu aportul, prin informarea çi prin consultarea studenfilor
reprezentan[i în consiliul facultálii. De asemenea, conlinutul programelor de studii de licen!á çi
masterat este actualizatînraport cu standardele ARACIS pe domeniul de studii, dar çi prin consultarea

reprezentanlilor angajatorilor, în cadrul çedinfelor Consiliului Consultativ al FAMP. Practica

implicárii stakeholderilor interni (cadre didactice, studenfi, personal didactic asociat) çi extemi
(absolvenfi, angalatori, autoritáli publice, agenfii de asigurare a calitáçä etc.) în procesul de adaptare

a curriculei universitare çi aducerii ei la exigenlele piefei muncii va continua çi în perioada urmátoare,

cu accent pe crearea de oportunitäçi (cursuri, module în cadrul cursurilor, workshopuri, sesiuni de

dezbatere etc.) pentru generarea çi dezvoltarea de abilitáfi de tip soft skills pentru viitorii absolvenli
ai FAMP.

Responsøbil¿: Decanul FAMP, Prodecanul responsabil cu educafia çi formarea continuá

Termen: începutulanuluiuniversitar2020-202I

Recomandãri pentru Res earch

1. Consider some more options of encouraging the developmenfmaintenance of quality
research at ASE and for various groups of academicso perhaps by developing an internal
system of supportive grants for research activities.

Rãspuns:
Recomand area va fi implementatá astfel:

^. Diseminarea call-urilor proiectelor de cercetare nafionale çi internafionale cátre toate cadrele

didactice, precum çi publicarea lor pe site-ul dmci.ase.ro, pentru mai buna informare a

comunitä1ii academice ASE.

R e sp o n s øb il: Dir eclia Managementul C ercetärii çi Inovárii
Termen: permanent

b. Organizarea de training-uri pentru scriere de proiecte, în funclie de solicitárile cadrelor

didactice / studenlilor doctoranzi

Re sp o n s øb íl: Dir ectia Managementul Cercetárii çi Inovárii
Termen: permanent

c. Organizarea de întâlniri cu managerii nafionali çi internafionali de fonduri de finanlare

Responsøbil: Institutul de Cercetári Avansate (ARI)
Termen: permanent

d. Organizarea de sesiuni dedicate scrierii de proiecte complexe

Responsabil: Institutul de Cercetári Avansate (ARI)
Termen: permanent

e. Suslinerea complexitáçii activitálii suplimentare de scriere de articole publicate în reviste

editate în sträinätate çi cotate Web of Science, prin care autorii articolelor publicate în reviste

editate în stráinátate çi cotate V/eb of Science cu SRI mai mare de 1,00 pot beneficia de

acordarea de cátre ASE a unui plus la salariu corespunzätor sumei de 1500 euro/articol, iar

autorii articolelor publicate în reviste editate în stráinátate çi cotate Web of Science cu SRI

între 0,25 çi 1,00 pot beneficia de acordarea de cätre ASE a unui plus la salariu corespunzátor

sumei de 1000 euro/articol.

Re sp o n s øb íl: Dir ec[ia Managementul Cercetärii çi Inovári i
Termen: anual

f. Acordarea diplomei ,,Opera Omnia" pentru cercetátorul anului

anului, în cadrul evenimentului dedicat Zilei Cercetátorului
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Re sp o n s ab íl : Dir ec[ia Managementul Cercetárii çi Inovárii
Termen: anual

g. Organizarea unor competifii interne çi finanlarea din resursele ASE a unor proiecte cu dublu

obiectiv: efectuarea de cercetäri çi creçterea capacit\ii institufionale a ASE
Re sp o n s ab íl : Dir eclia Managementul Cercetárii çi Inovärii
Termen: o datá la doi ani

2. Develop and implement a training system for PhD project supervisors (perhaps for
master project supervisor as well)

Räspuns:
Începând cu anul universitar 2018-201| Academia de Studii Economice din Bucureçti va

implementa un program de schimb de bune practici pentru conducätorii de doctorat în universitáti de

prestigiu de pe plan internafional.

Responsabil: Director Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat.

Termen: 30 septembne2019

3. Continue promoting ASE's journals so that they can meet requirements for highly
respected internafional databased

Rãspuns:
Recomand area v a fi implementatä astfel :

a) Finanlarea sistemului DOI pentru toate revistele ASE care solicitä
Responsøbil: Editura ASE
Termen: permanent

b) Ini{ierea unui sistem de recunoaçtere formalá a revistelor care dobândesc, în cursul fiecárui

an, o nouá indexare într-o bazá, de date internafionalá, în special V/eb of Science çi
popularizarea acestor realizári în cadrul comunitã1ii ASE çi în afara acesteia.

Responsøbfl : Editura ASE
Termen: anual

4. Improve the participations of research projects/results and scientific journals in the

English version of ASE webpage

Räspuns:
Recomandar ea v a ft implementatä astfel :

a. Îmbunãtáfirea prezenlei informaliilor despre proiectele de cercetare çi revistele ASE în
versiunea în englezá a paginii ASE

Responsøbíl:Direc[iaManagementul Cercetárii çi Inovärii, Serviciul Marketing çi Comunicare

Termen: permanent

Recomandìiri pentru International co operation
1. Strive to reach more balance between the numbers of incoming and outcoming

students/staff in exchange schemes.

Rãspuns:

Se fac eforturi pentru diversificarea parteneriatelor çi asigurarea de surse alternati

pentru sprijinirea mobilitafi internationale a studenlilor çi angajatilor.

În ceea ce priveçte echilibrarea fluxurilor de mobilitáti studenfeçti, s-qu I

promovarea unor proiecte alternative la mobilitátile de studii ($coalä de varä
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Science - august 2018 - finanlatä din fondul pentru finanfarea situafiilor speciale) sau vizite de studii
(parteneriate cu University of Indiana- SUA, CNAM Paris, EDC Paris - Fran{a, Tilburg University,
Windesheim University of Applied Sciences - Olanda). De asemenea, se fac eforturi pentru

ameliorarea structurilor de primire a studentilor stráini în vederea facilitárii accesului acestora la
serviciile universitare (cursuri de limbä pentru cadre didactice çi personal administrativ organizate în
2016 çi 2017, site-uri çi materiale promo{ionale în limba englezá, colaborare cu asocia}iile studenfeçti,

în special ESN - ASE Bucharest çi AIESEC, pentru activitáli de promovare a mobilitá1ii çi integrare

a studentilor).

În ceea ce priveçte fluxurile de mobilitá1i de personal, se urmáreçte creçterea numärului de cadre

didactice çi cercetátori din sträinätate. Începând cu anul universitar 201712018 a fost implementatä

procedura operationaláPO 246 privind încadrarea çi salarizarea cadrelor didactice din sträinátate,

care apermis creçterea cu30%o a numárului de cadre didactice invitate de la universitáti de prestigiu.

De asemenea, au fost implementate/sunt în curs de implementare proiecte CNFIS, finantate din fondul

de dezvoltare institutionalä, domeniul internationalizare, prin intermediul cárora au fost finan{ate

sesiuni de formare în domeniul internafionalizärii programelor de studii çi al cercetárii, atât în
stráinätate, cât çi în cadrul ASE, cu invitali din stráinátate.

Re sp o n s øbil: Prorector Rela{ii Internalionale

Termen: permanent

Reco m and úri p entra S t aff
1. Consider provÍding the staff with more development opportunitieso both in teaching skills

and research methodology skills
Rãspuns:

Pentru anul universitar urmátor, CA al ASE çi-a propus organizarea de cursuri de Management

universitar, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice care doresc sá se implice în managementul

facultáfilor/departamentelor. De asemenea, din fonduri proprii, ASE sustine anual, formarea a20 de

cadre didactice în domeniul cercetárii, prin programul Comunicare în limba englezã pentru predare

çi cercetare economicõ.

Responsabilí: Decan Facultate Management/CA al ASE

Termen: 01 ianuarie 2}I9lanual

Recomandãri pentru Organizatíon and management

1. Consider possibilities for decentralization in some aspects such as budgeting
Rãspuns:

Descentralizareabugetarála nivel de facultate çi departament, precum çi optimizarea raporturilor

cenxalizare-descentralizare este o preocupare a managementului institufiei, prin amplificarea

autonomiei financiare a facultáçilor în ceea ce priveçte gestionarea veniturilor din programe

postuniversitare, contracte de consultanfä etc. çi susfinerea de cátre managementul universitälii a unor

acliuni iniçiate de facultäfi orientate spre obfinerea de venituri suplimentare.

Având în vedere necesitatea eficientizárii utilizãrii resurselor financiare ale universitäçii, în urma

consultárii cu decanii facultá1ilor çi directorii de departamente çi pe baza principiilor autonomiei

universitare çi ale eficacitá1ii manageriale çi eficienfei financiare, Consiliul de Administrafie al ASE

Bucureçti a aprobat prin Hotárârea CA m. 55128.05.2014, urmãtoarele principii privind
descentrali zarea financiará lapro gramele de studii universitare de licen!á

1. Resursele financiare se vor gestiona la nivel institufional; r
I
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2. Cheltuielile aferente infrastructurii, serviciilor suport çi personalului didactic auxiliar çi
nc¡lirlqnfin cê \/^r annnpri ã.in rpciq À S,F ccfimo+á 1q ?Ão/^ \/qlnorpo r¡q nrrfpq fi oirrcfofã rTtt¡á tpqlirqrpq

simulárilor fi nanciare pentru anul univer sitar 20 | 4 -20 I 5 ;

3. Facultäfile care vor avea excedent bugetar vor beneficia de un fond destinat stimulárii
performanfei, stabilit ca procent din încasári. Acesta va fi repartizatpe douá direcfii:

- pentru îmbunätälirea procesului educalional;
- pentru motivarea resursei umane (cadrelor didactice) participante 1a programele de studii.
4. Politica de promovare în cadrul departamentelor se va stabili în funclie de sustenabilitatea

financiarä a departamentului. Simularea sustenabilitálii financiare se varealizacu ajutorul modulului
SIMUR;

5. Repartizarea orelor din norma debazâ din statul de funclii se va realiza pe cele douä tipuri de

programe (licen!á çi masterat) având în vedere ponderea orelor convenfionale a fiecärui program în

total ore convenfionale;

6. Conform deciziei Consiliului de administra[ie, conducerea ASE are în vedere descentralizarea

la nivel de programe de masterat, caÍevafr. analizatá în vederea implementärii ei.

Responsøbil: Consiliul de administrafie al ASE, Director Direcfia Economicá

Termen: permanent

Recomandãri pentru Quality management

1. Consider possibilities of further development of quality assurance focused on research

and non-academic (administration) support
Ca exemple, prezentám mai jos propunerile unora dintre facultálile din ASE:

1. Rãspuns:
Facultatea de Business çi Turism - în vederea asigurärii calitälii axatá pe activitatea didacticä çi

a cercetärii çtiinlifice vom face eforturi pentru:
,/ adaptarea confinutului cursurilor la noile tendinfe în domeniu;
,/ raportarea cercetárii çtiinfifice pe platforma on-line ASE;
,/ introducerearezultatelor cercetärii çtiinlifice în tematicile disciplinelor;
,/ dezvoltarea activitáfilor practice çi a studiilor de caz, direct conexate cu practica

economicá;

'/ atragerea studenfilor de la toate programele în activitájile de cercetare çtiinfificá.

Responsøbílí:Echipa de management a facultálii çi cadrele didactice

Termen; mafüe2022

2. Rãspuns:
Facultatea de Eonomie Agroalimentarã çi a Mediului - Másuri: includerea în obiectivele care

vizeazá,asigurarea calitäfii la nivel de facultate þarte componentä a Politicii calitaçii) a unor obiective

specifice cafe sá vizeze activitálileþrocesele specifice de cercetare, respectiv activitáfile
administrative cu impact asupra activitâçilorlproceselor didactice çi de cercetare care se desfäçoará în
facultate.

çrlt.d
Re sp o ns ab ílí: D ecan FEAM, Director Departament EAM
Termen'. iunie 2019
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Facultatea de Economie Teoreticã çi Aplicatã - cu privire la aceastä recomandare menfionäm

urmátoarele: la nivelul programului de licen!á Economie ;i comunicare economicã în afaceri avem

deja o comisie care se ocupã de calitatea procesului de învá!ámânt. Pe viitor luám în perspectivä

invitarea membrilor acesteia la consiliile facultáçii pentru a discuta oportunitatea îmbunátálirii
procesului educational çi de cercetare.

Re sp o n s ab íl: D ecan FAETA
Termen: 2martie2020

4. Rãspuns:
Facultatea de Finan{e, Asiguräri, Bänci çi Burse de Valori - personalul didactic al Facultá1ii de

Finanfe çi Bánci desñçoarä o gamá largä de activitäfi de cercetare, cuprinzând: articole publicate în
reviste evaluate de colegi în baze de date internalionale çi produse Clarivate (anterior Thomson

Reuters), cárli publicate în edituri nalionale çi internafionale, conferinfele qi proiectele internafionale

transmise la diverse apeluri nafionale çi internafionale.

Aceastá activitate de cercetare individualá este rapoftatá" periodic pe platforma online dezvoltafâ
de universitatea noastrá (poate fi accesatä la: research.ase.ro), validatá, periodic de directorii

departamentelor çi utilizatá de universitate pentru a completa diverse rapoarte externe.

Universitatea aduce îmbunätäliri continue calitälii rapoartelor individuale de cercetare pe aceastã

platformá, adäugând permanent inträri noi care trebuie completate cu date specifice (cotafii de hârtie,

cotalii de carte, indici Hirsh, rapoarte de cercetare personale, rapoarte agregate la nivel de

departament).

De asemenea, universitatea a constituit un buget special pentru a finanla participarea cadrelor

didactice la conferinle intemafionale, pentru a stimula çi facilita difuzarea rezultatelor cercetärii çi
v izibilitatea acestora.

Responsøbílí: echipa de management a FFABBV, comisia de asigurare a calitá1ri

Termen; periodic

5. Rãspuns:
Facultatea de Management - în vederea asigurärii calitáfii axatá pe activitatea de cercetare çi cea

administrativá, facem precizarca cä la nivelul Academiei de Studii Economice din Bucureçti existá o

platforma online (accesibilá tuturor cadrelor didactice din institufie) dedicatä în mod exclusiv
producfiei çtiinfifice a membrilor comunitáçii academic (cár,ti, capitole de carte, articole, participári

la conferinfe etc.). Pebaza update-ului periodic cu informafii al acestei platform se monitorizeazá" cu

uçurinfá califatea activitálii çtiinlifice derulate de cadrele didactice ale ASE Bucureçti.

Responsabilí: echipa de management, comisia de asigurare a calitátrii

Termen: periodic

6. Rãspuns:
Facultatea de Marketing are în vedere dezvoltarea în continuare a procesului de asigurare a

calitä{ii în domeniul cercetárii çi al sprijinului non-academic (administrativ) în limitele procedurilor

interne de monitorizare a cercetárii, respectiv recunoaçterea contribufiei la activitälile
desñçurate la nivelul facultáçii/universitãfii prin promovarea unor dispozi[ä de

metodologiilor specifi ce.

Responsøbílí: decanatul facultäfii, Comisia de asigurare a calitäçii din cadrul

Termen: anual
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7. Rãspuns:
fìiro¡fio lVf onocananfirl lìon¡afã rii si f nn.rãrii - n¡na¡ioatêa rrñ^r ¡^mnofifii infama ci finanf a¡aa

din resursele ASE a unor proiecte cu dublu obiectiv: efectuarea de cercetäri çi creçterea capacitálii
institulionale a ASE

R e sp o n s ab ìl : Dir ecfia Managementul Cercetárii çi Inovárii
Termen; o datá la doi ani

2. Consider ìilays of working with the results of students evaluation as a part of the dialogue
with the student body al ASE

Rezultatele evaluärii cadrelor didactice sunt prezentate çi dezbätute în cadrul Consiliilor
facultäçilor, unde 25o/o dintre membrii acestora sunt studenfi. Studenlii iau la cunoçtiinÍä çi opineazä

asupra rezultatelor evaluãrii în cadrul acestor çedinte. Nu existä nicio restriclie în ceea ce priveçte

comunicarea rezultatelor evaluárii profesorilor de cätre studenlii reprezentanfi în consiliile
facultá1ilor, colegilor lor. Consiliile facultälilor examineazá: rczultatele evaluärii studenfilor çi le
utilizeazáîn dialogul cu reprezentanlii studentilor în cadrul întâlnirilor anuale cu studenfii (la nivelul
facultä1ii çi/sau universitá1ii); evaluarea periodicá a personalului academic; ancheta anualá de

satisfaclie printre studenlii facultálii çi/sau universitáçii. De asemenea, semestrial, se analizeazá

renútatele studenfilor çi se analizeazâ cauzele. De asemenea, politica decanatelor se bazeazá pe o

abordare deschisá care permite studenlilor çi/sau cadrelor didactice sá discute procesul de evaluare a

studenlilor çi rezultatele acestora çi sä le utilizeze cabazápentru îmbunátáfirea ulterioará.

În condifiile actuale ale restricfiilor impuse de Legea accesului la datele cu caracter personal,

consideräm cá,practica descrisä mai sus conferá toatá transparen[a acestui proces.

Ca exemple, prezentãm mai jos propunerile unora dintre facultátile din ASE:

L. Rãspuns:
În cadrul Facuttãfii de Business çi Turism existá un program de audienle çi consultaçii al fiecárui

cadru didactic, afiçat la secretariatul departamentelor. Pe lângá aspectele discutate între cadrele

didactice çi studenfi, în cadrul acestui program, sunt abordate çi subiecte referitoare la rezultalele

oblinute de cátre studenfi la examenul de evaluarea cunoçtiinfelor (care au fost deficienfele acmulate,

cum pot fi solulionate).

În plus, sunt publicate pe site-ul facultá1ii, adresele de mail institutionale ale cadrelor didactice.

Prin adresa de e-mail oficialä a facultá1ii, office.bt@.ase.ro, se transmit sesizärile pe care le au de

ñcut în legáturä cu relafia çi comunicarea cu secretariatul sau alte aspecte care apar în procesele

specific desñçurate în universitate.

Responsabfl: Echipa de management a facultálii çi cadrele didactice

Termen; mafüe2022

2. Räspuns:
Facultatea de Eonomie Agroalimentarã çi a Mediului - Másuri:

1. Simplificarea chestionarelor de evaluare.

2. Intensificarea informärii studenlilor în legáturá cu aspectele concrete ale procesului de evaluare,

precum çi cu importanfa acestui demers în procesul de îmbunátálire continuä a calitä1ii.

Re sp o n s ab il: D ecan FEAM, Director D epartament EAM
Termene; iunie 2019

¡.l'rr
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Facultatea de Economie Teoreticä çi Aplicatã - cu privire la aceastá recomandare men{ionám

urmätoarele: la nivelul programului de licen!ä Economie ;i comunicare economicã în øfaceri existä
deja un dialog foarte bun cu çefii de serii çi çefii de grupe pe ani de studiu. De asemenea, dupá fiecare

sesiune se analizeazârezultatele studenlilor la nivel de consiliu de facultate, iar din consiliul facultälii
fac parte çi studenfi. Aceçtia sunt consultali, iar feed-back-ul lor influenteazá deciziile viitoare cu

privire la procesul de evaluare.

Resp o nsøbil: D ecan FETA
Termene; 2martie2020

4. Räspuns:
Facultatea de Finanfe, Asigurãri, Bãnci çi Burse de Valori monitorizeazâ în mod regulat

rezultatele evaluärii online a studenfilor çi prezintä aceste rezultate la çedinfele Consiliului facultä1ii,

iar o sintezá a acestor rezultate este inclusä çi în Raportul anual al Facultáçii, care este publicat pe

site-ul facultáfii. De asemenea, decanul invitä directorii departamentelor sä discute çi sã solicite
urmárirea mãsurilor întreprinse de aceçtia.

Re sp ons øbílí: echipa de management FFABBV, directorii de departament

Termen: finalul fiecárui semestru

5. Rãspuns:
În cadrul Facultãfii de Management existä un program de audienfe (consultaçii) al fiecárui cadru

didactic (program care este afiçat studenfilor). În cadrul acestui program, pe lângá alte aspecte

discutate între cadrele didactice çi studenfi, sunt abordate çi subiecte referitoarelarezultalele ob{inute

de cätre studenfi la examenul de evaluarea cunoçtinfelor (care au fost deficienfele constatate, cum se

pot soluliona etc.). În plus, în intervalul2}l7 _2019,în cadrul Facultäfii de Management se deruleazá,

proiectul dedicat studenfilor PREVENIREA ABANDONULUI $COLAR - CALE DE CRE$TERE
A PERFORMANTEI SISTEMULUI EDUCATIONAL UNIVERSITAR - MANPRO ,,Fii propriul
täu manager - gestioneazâ-[i eficient timpul çi resursele". În cadrul acestui proiect, pe lângá analiza

rezultatelor evaluárii cunoçtinlelor dobândite de studen{i în cadrul procesului educafional, sunt

derulate çi activitäji de consiliere çi tutorat pentru aceçtia, în scopul îmbunätälirii rezultatelor çcolare

çi a prevenirii abandonului çcolar.

Responsøbílí: echipa de management, directorii de departament

Termen: finalul fiecárui semesfuu

6. Rãspuns:
Facultatea de Marketing examineazárezultatele evaluárii studenlilor çi le utilizeazä în dialogul

cv repÍezentanfii studenfilor în cadrul întâlnirilor anuale cu studentii (la nivelul facultälii çi/sau
universitá1ii), evaluarea periodicä a personalului academic, ancheta anualä de satisfac{ie printre

studenfii facultäfii çi / sau universitäfä, analiza semestrialä arezultatelor studenlilor. De asemenea,

politica decanatului se bazeazá pe o abordare deschisá care permite studenfilor çi / sau cadrelor

didactice sá discute procesul de evaluare a studenfilor çi rezultatele acestora çi sá le utilizeze cabazá
pentru îmbunätätirea ulterioará.

Resp o ns abíli: decartatul facultáçii, Studenlii aleçi în structurile
Termen: anual

uLv
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III. Referitor la recomandãrile studenfilor

Recomandarea L: Optimizarea site-ului universitã1ii pentru a fi mai uçor de parcurs çi crearea mai

multor secfiuni în cadrul acestuia, pentru a fi mai uçor de accesat. Totodatá, ar fi utilä çi crearea unei

secfiuni cu toate regulamentele çi metodologiile relevante çi de interes pentru studenfi.

Rãspuns:
Site-ul ASE este considerat a fi unul foarte ofertant, conform

https://www.topuniversities.com/universities/bucharest-universitl¿-economic-studies. Conform QS

WORLD TINIVERSITY RANKING 2078, ASE ocupä locul 2 la impactul online în rândul

universitäçilor din România. Secfiunea cu regulamente çi metodologii existá la

http ://www. ase.rol?pase:metodolo gii-re gulamente.

Responsabil.' Serviciul de Marketing çi Comunicare

Termen: permanent

Recomandarea2: Adäugarea de link-uri cätre toate secfiunile, departamentele çi comisiile din ASE

pe site-ul principal (ex.: link cátre site-ul Comisiei de Eticá, link cátre site-ul special destinat

studenfilor etc).

Rãspuns:
Toate structurile organizatonce çi administrative din ASE au deja link direct din www.ase.ro, dupä

un principiu care respectä regula celor 3 click-uri.
Studenlii au acces direct din www.ase.ro la https://consilierstudenti.ase.rol çi http://student.ase.ro/

Pagina Comisiei de Eticä se regáseçte pe site-ul principal al ASE, sec{iunea Informafii de interse

public, la adresa: I I etica.ase.rol .

Responsabil.' Serviciul de Marketing çi Comunicare

Termen: permanent

Recomandarea 3: Asigurarea parcurgerii unui numär de discipline facultative în regim gratuit pentru

studenfi (cel pufin 2 pe anuniversitar).
Rãspuns:

La nivelul universitätrii se vor analizaveniturile încasate din cursurile facultative organizate în anul

universitar 2017-2018 çi, în funcfie de rezultat, precum çi de veniturile universitáfii, se vor face

propuneri Consiliului de Administrafie çi Senatului privind organizareaacestor cursuri în mod gratuit

sau nu, iar rezultatul se va regäsi în Metodologia privind tipurile de taxe percepute de ASE.

Re sp o n s øb ilí : D ecani facultäli

Termen: 1 octombrie 2019

Recomandarea 4: Elaborarea unei metodologii a evaluãrii cadrelor didactice de cãtre studenti mai

cuprinzátoare çi mult mai bine fundamentatã.

Rãspuns:
Înbazaunei analizerealizatela nivelul universitãlilor din Consorfiul Universitaria a fost elaboratá

o procedurä çi un chestionar pentru evaluarea cadrelor didactice, care sá ofere o imagine fidelá asupra

activitálilor didactice din fiecare universitate. Acestea au fost realizate în colaborare cu reprezentanfii

studen{ilor çi au fost aprobate în Consiliul de Administralie çi Senatul Universitáfii.

În baza feedback-ului primit de la studenfi, în cadrul întâlnirilor bianuale

universitäçi care fac parte din Consoliul Universitaria, reprezentanlii

aspecte cu care s-au confruntat, se fac permanent analize çi propuneri,

îmbunätátire continuä a acestei metodologii, precum çi a chestionarului aferent.
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Conducerea universitá!ä analizeazá" în permanen!ä propunerile venite din partea Senatului
Studenfilor referitoare la îmbunátá[irea continuá a Metodologiei de evaluare a cadrelor diadctíce.

Responsabil: Senatul studenlesc

Termen: permanent

Recomandarea 5: Publicarea rezultatelor evaluãrii cadrelor didactice de cátre studenfi (dacä nu pe

site-ul universitäfii, mäcar pe platforma internä a ASE), astfel încât tofii studenfii sá aibá acces la
acestea, sá afle care este impactul evaluãrilor çi pentru a le creçte încrederea în proces.

Rãspuns:
Rezultatele evaluärii cadrelor didactice sunt prezentate çi dezbätute în cadrul Consiliilor

facultáçilor, unde 25o/o dintre membrii acestora sunt studenfi. Studenfii iau la cunoçtiin!á çi opineazá

asupra rezultatelor evaluärii în cadrul acestor çedinte. Nu existä nicio restricfie în ceea ce priveçte

comunicarea rezultatelor evaluárii profesorilor de cátre studenlii reprezentanli în consiliile
facultáçilor, colegilor lor. Consiliile facultälilor examineazá: rezultatele evaluärii studenlilor çi le
utilizeazá,în dialogul cu reprezentanfii studenfilor în cadrul întâlnirilor anuale cu studenfii (la nivelul
facultäfii çi/sau universitä1ii); evaluarea periodicä a personalului academic; ancheta anualá de

satisfacfie printre studenlii facultafli çi/sau universitáçii. De asemenea, semestrial, se analizeazá

rczultatele studenfilor çi se analizeazâ cauzele. De asemenea, politica decanatelor se bazeazá pe o
abordare deschisá care permite studenlilor çi/sau cadrelor didactice sá discute procesul de evaluare a
studentilor çi rezultatele acestora çi sá le utilizeze cabazá,pentru îmbunátálirea ulterioará.

În condifiile actuale ale restricfiilor impuse de Legea accesului la datele cu caracter personal,

consideräm cápractica descrisä mai sus conferä toatá transparenla acestui proces.

Responsabiä: Studenlii membri în cadrul Consiliilor facultätilor
Termen: semestrial

Recomandarea 6: Organizarea de cursuri de formare continuä pentru cadrele didactice, pentru a

îmbunátãli abilitálile pedagogice.

Rãspuns:
Consideräm aceastá recomandare ca fiind destul de vagä çi nepotrivitä pentru universitatea noastrá.

Anual, reprezentanfii studenfilor elaboreazâ un chestionar comprehensiv care vizeazâ aceste

probleme, precum çi douä întâlniri anuale la care sunt invitafi to{i studenlii universitäfii pentru aintra
în dialog cu membrii conducerii acesteia. Prin intermediul chestionarelor çi al întâlnirilor încercám

sá obfinem o imagine cât mai relevantä cu privire la situaliile de naturá didacticä, administrativã,

socialä ç.a.m.d. Ca urmare a acestora, conducerea universitátii depune toate diligentele în vederea

creárii unui mediu academic cât mai propice pentru studenfi. De-a lungul anilor, în cadrul universitälii
s-au desñçurat o serie de programe de formare continuá, atât pentru personalul didactic, didactic
auxiliar, cât çi pentru cel administrativ administrativ (ex. proiectul POSDRU/IS711.31s1135590-

LINIVERSITARIA - çcoalá de didacticä universitará çi cercetare çtiinfificá avansatä). Rezultatul
acestora (bun çi foarte bun) poate fi observat în cadrul raportului anual al studenfilor, raport ce a fost
pus la dispozi{ia evaluatorilor ARACIS. De exemplu, toate cadrele didactice din ASE care predau la
programele de studii universitare de licen!á çi masterat în limbi sträine çi care nu aveau competenlele

lingvistice certificate au parcurs programul de masterat EDURES - Comunicare în limba englezã

pentru predare çi cercetare economicã sau au absolvit cursuri certificate de sl comurucare ln
limbi sträine.

Cadrele didactice din ASE, indiferent de funcfia definutá, în
certificate de absolvire a modulului psihopedagogic. Doctoranzii
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pregátire psihopedagogicá au posibilitatea sá le urmeze în regim postuniversitar,la nivelul DPPD,

dezvoltând'¡=çi astfrl, competenlele çi abilitälile pedagogice.

Pentru anul universitar urmátor, în perspectiva apropierii unui nou proces de alegeri universitare,

conducerea ASE a hotärât organizarea, pentru sprijinirea çi formarea cadrele didactice mai tinere, a

cursului postuniversitar Management universitar.

Responsabíl: Decan Facultatea de Management

Termen: 15 Martie 2019

Recomand area 7 : Prioritizarea investifiil or înbaza materialá, inclusiv în laboratoarele informatice.

Rãspuns:
Serealizeazä investilii çi achizifii anual în vederea dezvoltärii bazeimatenale, în limita fondurilor

disponibile çi cu respectarea prevederilor legale. Totodatã, în ultimii ani au fost atrase fonduri private

pentru modernizarea sälilor çi amfiteatrelor din ASE. Aceste aspecte au fost prezentate pe parcursul

vizitei de evaluare (Sala Vodafone, Sala Petrom etc.). De asemenea, aça cum amai fost mentionat

anterior, a început procesul de consolidare çi modernizare a Corpului B clädire Moxa, care este

destinatä cursurilor çi se continuä procesul de licitafie pentru cládirea din Piala Romaná tr.7,
destinatá atât spafiilor de cercetare, cât çi de amenajare a birourilor pentru profesori.

R e sp o n s øb ilí : Dir ec[ia Admini strativã, Direcf ia Tehnicä

Termen: permanent.

Recomandarea 8: Implicarea studenfilor de altánalionalitate sau care fac parte din diverse minoritáçi

în structurile de conducere ale universitätrii prin alocarea unui loc strict pentru aceçtia în Senatul

universitar/Consiliile facultä1ilor (mäcar cu statut de invitat).

Rãspuns:

Conform Legii educaliei nalionale nr. ll20ll, cu completärile çi modificärile ulterioare,

conducerea Universitälii nu are voie sá se implice în alegerile studenlilor çi în organizarea structurii

de reprezentare a acestora. Din consultárile awte cu aceçtia, putem sá afirmám faptul cä alegerile

studenlilor reprezentan[i sunt libere çi deschise cätre toli studenlii universitäfii, indiferent de

nafionalitate, etnie, sex, religie, ç.a.m.d.

Responsabil:

Termen: -

Recomandarea 9: Îmbunátäfirea relafiilor cu oryaniza\äle studenfeçti, sprijinirea çi consultarea

constantá a acestora.

Rãspuns al reprezentan{ilor studenfilor din ASE

Consideräm nefondatá aceastä recomandare. Organiza[iile studenfeçti ce îçi desfäçoarä activitatea

în cadrul universitäjii au la dispozifie o întreagá clädire pentru propriile activitäfi - Str. Frumoasá nr.

31, unde le-au fost alocate sedii ñrá taxälchirie çi fãrä plata utilitäfilor. În plus, la începutul acestui

an cládirea a fost igienizatá,çizugrávitinteriorul, atàtînsediile asocia{iilor studen}eçti, cât çi în spafiile

comune, acolo unde acestea îçi desftçoarä activitatea. Totodatá, reprezentanlii acestora pot participa

la întâlnirile semestriale ale studenfilor, pot completa chestionare cu privire la stabilirea gradului de

satisfaclie al studenlilor çi cel de evaluare al cadrelor didactice, pot avea tafi în cadrul

Senatului Universitar, se pot consulta cu studenliireprezentanli ai uni dreptul sá

depuná cereri çi memorii la biroul consilierului rectorului pe
. , t.

solulionãrii orioárui fel de problemá atât timp cât existá obazálegalá,.
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Responsabíl:

Termen: -

Recomandarea L0: Eliminarea taxelor pentru organizareade evenimente în sãlile universitätii atunci

când acestea sunt organizate de cátre studenlii/organzaläle studenleçti din ASE, pentru studenlii
ASE.
Rãspuns al reprezentanfilor studen{ilor din ASE

Academia de Studii Economice din Bucureçti NU a solicitat çi nu va solicita niciodatá taxe pentru

organizarca de evenimente pentru studenfii universitãfii de cátre membrii reprezentanli ai

or ganiza[11] or stud enf e çti.

Responsøbíl:

Termen: -

Recomandarea L1": Introducerea unor prevederi çi a unor mãsuri clare pentru cazurile de há4uire

sexualä çi, totodatä, mecanisme de proteclie a victimelor în Codul de Eticá ASE.

Rãspuns Comisia de Eticã çi Deontologie profesionalã a ASE
CEDP a ASE Bucureçti va pune în discufie, în çedinla ceurmeazá a fi stabilitá în anul universitar

2018-2019, recomandarile primite de la studenlii membri ai echipei ARACIS de evaluare

institufionalä, le va analiza oportunitatea çi, dacá va considera necesar, va face propuneri concrete în
vederea modificárii Codului de Eticá. În cadrul aceleiaçi çedinte se va formula un termen çi se va

stabili un responsabil pentru fiecare potenlialá modificare.

Responsøbr7: Comisia de Eticá çi Deontologie Profesionalá

Termen; an universitar 2018-2019

Recomandarea 12: Specificarea în cadrul regulamentului de funcfionare al Comisiei de eticá çi
deontologie profesionalá a modalitátii de alegere a studenlilor reprezentanfi în CEPD, precum çi
durata mandatului acestora.

Räspuns:
Modalitatea de alegere a studenlilor în cadrul CEPD, precum çi durata mandatului acestora va fi

mai bine prezentatâ în cadrul regulamentelor ASE. Practica actualä este aceea conform cáreia

studentii reprezentanfi desemneazá doi membri în cadrul comisiei, iar aceçtia participá çi contribuie

activ la lucrárile acesteia.

Responsøb,lå Comisia de Eticä çi Deontologie Profesionalä

Termen: an universitar 2018-2019

Recomandarea 1.3: Înfiinlarea funcfiei de Ombudsman în cadrul ASE care sá aibä rolul de a-i

consilia, în condilii de independenJä, imparfialitate çi confidenfialitate pe tofi membrii comunitätrii

academice care se considerä trata[i incorect.

Rãspuns Comisia de Eticã çi Deontologie profesionalã a ASE
CEDP a ASE Bucureçti va pune în discufie în çedinla ce urmeazá a fi stabilitá în anul universitar

2018-2019 recomandárile primite de la studenlii membri ai echipei ARACIS de evaluare

institufionalä, le va analiza oportunitatea çi, dacä va considera necesar, va face

vederea modificárii Codului de Etica. În cadrul aceleiaçi çedinte se va

stabili un responsabil pentru fiecare potenfialá modificare.
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Resnonsahí./: Comisia de F,ticã si T)eontolosie Profisionalã- -t - -" '- 5_ - - ---'- -9--

Termen: an universitar 2018-2019

RecomandÐrea 14 Eliminarea uiteriilor de medie minimá din procesul de alegere a studenlilor
reprezentanfi, dar çi practica de candidaturä în "trepte" pentru a oferi tuturor studenJilor çansa de a-çi

reprezenta colegii. Totodatá, eliminarea obligativitãfii studen{ilor reprezentanfi de a face parte din
US-ASE.
Räspuns al reprezentanfilor studen{ilor din ASE

Conducerea Universitäfii nu se poate implica în cadrul alegerilor studenfilor reprezentanfi conform
Legii educaliei nafionale nr. Il20ll, cu completärile çi modificärile ulterioare precum çi a OM
366612012. Studenfii îçi elaboreazá propria metodologieînbaza consultärii dintre aceçtia çi, ulterior
acestei etape, documentele transmise de studenfi sunt verificate de cátre Direcliajuridicá çi contencios

administrativ a ASE çi primesc w aviz de legalitate. În forma actualá, aceste documente au avizul de

legalitate.

Responsabíl: -
Termen:

Recomandarea 15: Instalarea rampelor de acces, pentru studenfii cu dizabilitá¡i, în toate clädirile ce

aparlin sau în care funcfioneazá,ASE (cámine, cantine, corpuri în care au loc cursuri).

Räspuns:

În2016,Ministerul Muncii, Familiei, Protecliei Sociale çi Persoanelor Vârstnice, în spe!ä Agenfia
Nationalá pentru Pláfi çi Inspeclie Socialä, a avut misiunea de a verifica respectarea prevederilor Legii
44812006 privind proteclia çi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum çi ale

Ordinului nr.189112.02.2013. În urma controlului s-au fäcut o serie de recomandãri, pe care ASE le-

a implementat çi care au fost acceptate de organele în drept, printre care: rampä mobilá de acces

pentru cládirea din Str. Cäderea Bastiliei nr. 2-10, impusá de respectarea spafiilor pietonale (restul

cládirilor universitáçii dispun de rampe fixe); grup sanitar adaptat persoanelor cu dizabilitäli
locomotorii çi avizier pentru persoanele cu deficienle de vedere. Dotärile de care dispune ASE în
sprijinul persoanelor cu dizabilitäli sunt urmátoarele: uçi speciale de acces; ascensor adaptat nevoilor
locomotorii; mobilier adaptat în sálile în care se desñçoarä activitälile didactice; locuri speciale de

parcare; pictograme. ASE a identificat toate persoanele cu dizabilitá1i care îçi desfäçoarä activitatea

în cadrul universitä1ii çi a luat toate másurile necesare ca, acolo unde aceçtia îçi desfãçoará, aclivitatea,
sä tìe respectat cadrul legal în materie.

Responsøbílí: Direc[ia Administrativá, Direclia Socialá, Direcfia Tehnicá

Termen: permanent

Recomandarea 16: Extinderea bazei sportive, cu terenuri pentru cât mai multe sporturi (tenis,

baschet, handbal ect.), dar çi facilitarea accesului studenfilor labazine de înot.

Rãspuns:
Studenfii universitäfii au acces la säli de sport moderne unde pot participa çi în afara orelor de

activ itáf sp ortive pr evâzute în orari i. Ac e çti a pot pr actica sp orturi precum tenis, volei,
încheiere aaerobic, fitness ç.a.m.d. ASE nu dispune de bazine de înot, dar

unor parteneriate cu firme care dispun de spafii sportive, inclusiv
vederea ob{inerii unor reduceri pentru echipele care practicä un
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Responsabíl:

Termen:

RecomandtrealT: Eliminarea criteriului de a fi integralist pentru a putea beneficia de bursá socialä,

acestea fiind contrar prevederilor OM 339212017, iar scopul acestui tip de bursä fiind de a veni în
sprijinul studenfilor care sunt defavorizafi din punct de vedere financiar çi nu de rásplätitire a
performanf ei educaf ionale.

Rãspuns:
OMEN 339212017, art 5 prevede:"(1) Bursele pentru suslinerea financiarö ø studenlilor cu

venituri reduse sunt: burse sociale çi burse sociale ocazionale. Acesteq sunt acordate dinfonduri de
la bugetul de stot, pe bazã de cerere, înfunclie de situalia socioeconomicã afamiliei studentului çi a
criteriilor generale stabilite prin prezentul ordin Si a criteriilor specifice, elaborate conform
metodologiei proprii. (2) Pentru acordurea burselor socíale, în metodologííle propríí ale
universitãlílor nu sunt prevãzute críterü academice, în afara celui de promovabilitate".

Deci, criteriul de a fi integralist (adicá promovabilitatea) vine tocmai sá respecte OMEN
3392 1 2017, artS alin.2!

Responsabíl:

Termen: -

Recomandarea L8: Eliminarea din metodologia de admitere a cerinfelor cu privire la legalizarea

documentelor de identificare ale candidafilor (certificat de naçtere, carte de identitate, certificat de

cäsátorie etc.) acestea fiind în contradicfie cu OUG 4112016, unde este specificat faptul cä

universitälile nu vor mai solicita copii legalizate.

Räspuns:
Conform metodologiilor privind organizarea çi desñçurarea concursului de admitere la

programele de studii universitare de licen!á çi masterat, în anul universitar 2018-2019, aprobate de

Senatul ASE, dosarul de înscriere trebuie sä con{inä originalul/copia legalizatálcopÁ_certificañ

coqform cu originalul a diplomei/adeverinlei care atestá promovarea examenului de bacalaureat sau

de licentä, dupá, caz, precum çi copiile legalizate sau certiftcate conform cu originalul ale adeverintei

medicale tip, certificatului de naçtere çi a certificatului de cásátorie (dacá este cazul).

Prin urmare, considerám cä Academia de Studii Economice din Bucureçti a luat mäsurile necesare

în vederea respectárii legislatiei în vigoare încä din 2016, prin oferirea posibilitá1ii de a certifica

conþrm cu origínalul documentele mentionate mai sus. Vä facem cunoscut faptul cä, prin

metodologiile de admitere ce vor fi elaborate pentru anii universitari urmátori, va fi acordatä

posibilitatea de a depune copii certificate conform cu originalul, conform legislatiei în vigoare la

momentul respectiv.

Responsøbil: Consiliul de Administratie, Senatul ASE

Termen: decembrie 2018 (conform legii, metodologiile de admitere trebuie ñcute public cu

çase luni înaintea examenului de admitere).

Recomand area 19 : Corelarea conceptelor teoretice predate la cursuri cu practicä, pentru

ca studenfii sä înleleagá mult mai uçor çi mai concret ceea ce se

Rãspuns:
Modul de predare în cadrul universitálii noastre este centrat pe

çi seminariilorparticipá, ocaziona| membri ai mediului de afaceri,
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ridicatá, în calitate de cadre didactice asociate, în vederea corelárii nofiunilor teoretice cu cele
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nivelul fiecárei facultáli) ai cäror membri sunt reprezentanli ai mediului academic çi ai mediului de

afaceri. În cadrul acestor întâlniri sunt dezbátute conlinuturile programelor de studii çi al curriculei în
vederea corelárii sistemului de învä!ámânt cu cerinfele mediului privat, feedback-ul primit din partea

mediului privat, precum çi din partea studenfilor fiind unul încurajator.

Re sp o n s øbih Decani facultáçi, Consil iul de Admini stra{ie

Termen: permanent

Recomandarea 202 Organizarca de întâlniri cu angajatorii ASE pentru a le expune modalitatea de

organizare a înväfämântului la distanfá.

Rãspuns:
Dupá cum am menfionat la punctul anterior, existenfa consiliilor facultative faciliteazá, aceastá

interacfiune. Reprezentanfii mediului de afaceri intrá, totodatá, în contact direct cu studenfii

universitä1ii prin organizarea unei multitudini de evenimente ce au ca scop dezvoltarea abilitáfilor
studenfilor. O astfel de întâlnire a fost organizatá,cu prilejul evaluärii institulionale çi a fost remarcatä

ca un punct forte al universitá1ii în cadrul discufiilor cu membrii comsiei de evaluare, precum çi în
cadrul raportului de evaluare.

În universitatea noastrá funcfione azá,Direclia Relafii cu mediul economico-social cafe are printre

obiective încheierea de parteneriate cu organiza\ä din mediul economico-social în vederea oferirii
studenfilor de locuri pentru stagiile de practicá obligatorii, identificärii de specialiçti din mediul de

afaceri care sä fie invitaçi pentru a prezenta diverse teme de interes pentru studenli (studii de caz,

tendinle çi cele mai recente abordäri în domeniile în care activeazá,, competenle care sunt necesare

pentru a activa într-o anumitá industrie etc.), informárii studenlilor privind ofertele de locuri de muncä

part-time sau full-time destinate acestora etc. Pe lângá întâlnirile organizate la nivelul facultáçilor,

periodic au loc întâlniri cu principalii parteneri ai universitäfii în care sunt abordate o serie de subiecte

dintre care pot fì amintite: prezentarea ofertei educalionale a ASE þrograme licenfä çi masterat,

învá!ámânt cu frecven[á", la distan!ä çi cu frecven!á redusá, programe de tip MBA, programe

postuniversitare de formare çi dezvoltare profesionalá continuá etc.), seturile de competenle soft çi
tehnice care sunt necosare în anumite domenii de activitate, activitáli organizate la nivelul
universitalii împreunä cu partenerii etc.

Responsabìl: -
Termen: -

Recomand area ZLz Întocmirea unei baze de date cu contactele absolvenlilor universitáTii pentru ca

feedback-ul acestora sá fie mai uçor de colectat.

Aceastã responsabilitate inträ sub incidenfa organiza[iei Alumni ASE, care depune toate

diligenfele în vederea dezvoltâni unui spafiu de dezbateri cât mai activ. Aceastá responsabilitate

completeazá diligenlele universitáçii menfionate la punctele 19 çi 20.

Asocialia Absolven{ilor ALUMNI ASE are o bazâ de date ce conline date ale absolvenfilor,
obfinute de la aceçtia, cu consim!ãmântul lor, çi desftçoará zilnic activitäÍi de actualizare çi creçtere

abazei de date. Absolvenfii sunt invitaçi sä deviná parte a comunitäçii Alumni çi, prin intermediul

diverselor canale de comunicare de oportunitäfile, primesc/solicitá informafii/oportunitá1i.
Estimäm cä aceasta se va extinde cu mult în momentul în care Asociatia vaftnaliza Platforma

online Alumni ASE ReConnect, caÍe va reprezenta instrumentul online ce lvenfii
universitäçii çi le va deschide acestora oportunitáli de comunicare,

menlionam anterior, în deLvoltarea platformei se {ine cont de
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67912016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecfia Datelor Personale (GDPR).

Funcçionalitälile acesteia sunt prezentate la http://alumni.ase.rolimg/prezentareplatforma.pdf,

platforma urmând a facilita: obtinerea de date contact ale propriilor absolvenli (ex. e-mail, telefon) çi
de informafii referitoare la parcursul lor în carierá; acces la resurse disponibile în pia!ä çi atragerea

acestora; posibilitatea de a primi feedback ,,din practicä" pentru îmbunátáfirea programelor de

studii/fiçelor de discipliná; îmbunätálirea relaliei cu mediul de afaceri, cu ajutorul propriilor
absolvenfi aflafi în pozi\ä ,,cheie"; dezvoltarea bazei de practicá pentru studenfi; atragerea de

oportunitäli pentru studenfi (ex. oferte de angajare, locuri de practicä çi de internship, conferinfe,

seminarii de dezvoltare de soft-skills, evenimente de carierá, prezentare de companii/oportunitäfi).
La nivelul CCOC existä baza de date a contactelor absolvenlilor universitä1ii, constituitä la

momentul în care datele din aplicarea Chestionarului privind inserlia socio-profesionalð a

absolvenlilor ASE, date care sunt utilizate pentru oblinerea feed-back-ului din partea absolvenfilor
ASE.

Responsøbih - ALUMNI ASE, CCOC

Termen: - permanent

Recomandarea22z Organrzarea de cursuri/proiecte interactive care sä dezvolte studenfilor o gândire

criticä çi pentru dezvoltarea de soft skills çi pregätirea inclusiv a cadrelor didactice în acest sens.

Rãspuns:
Universitatea, membrii comunitäçii, reprezentanfii studenfilor çi asocialiile studenfeçtí organizeaza

anual o multitudine de astfel de evenimente. Aceste aspecte au fost prezentate pe parcursul evaluarii
institufionale. Anual, se desfãçoarã çcoli de varã, atàt Ia nivel de facultáçi, cât çi o çscoalá de varä

internationalá, la nivel de universitate, la care predau nume de referinfá din business çi mediul
academic nalional çi internafional.

Centrul de Consiliere çi Orientare în Carierä desñçoarä activitáji specifice de dezvoltare a

abilitálilor studenfilor de genul "soft skills" astfel: activitäfi de consiliere individualä çi de grup, work-
shop-uri de dezvoltare personalä cu tematici de interes (dezvoltarea inteligenlei emofionale,

gestionarea stresului, dezvoltarea competenlelor socio-emofionale, managementul timpului,
comunicare, construirea brandului personal etc. )

În perioada octombrie - decembrie 2018, CCOC va organiza çi derula un program de consiliere

concretizat într-un curs pilot de dezvoltare a competentelor socio-emotionale, menit sä previna çi sá

interviná în limitarea fenomenului de abandon a studiilor universitare, sá dezvolte studenfilor stima

de sine, încrederea în fo4ele proprii, sä-i ajute sá identifice çi sä realizeze alegerile potrivite.

Dezvoltarea çi implicarea cadrelor didactice în cursuri/proiecte interactive care sá dezvolte

studenfilor o gândire criticá çi pentru dezvoltarea de soft skills.

CCOC are în vedere dezvoltareapermanentä a unor astfel de programe de dezvoltare a abilitäfilor
de genul "soft skills" în rândul beneficiarilor sái.

Responsøb¿7: Director CCOC, BSU

Termen: permanent

Recomandarea23z În urma fiecárei aplicári a chestionarului de satisfaclie a studenfilor, raportul cu

rezultatele sale sá conlinä çi un plan de mäsuri concrete pentru îmbunätáfirea acelor deficienle

semnalate de studenli.

Rãspuns:
Problemele semnalate de cätre studenli sunt monitonzate de

reprezentanfii studenlilor în vederea solulionárii acestora.

Él
*

43

çi de cätre



Senatul Studenlilor din ASE elaboreazá çi distribuie anual în rândul tuturor studenfilor un
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nivel de facultate, analizate lanivel de consilii ale facultáçilor çi, în cadrul C.A. al ASE, sunt formulate
propuneri de creçtere a satisfacliei çi îmbunátäfire a calitälii activitálii didactice çi vielii studenfeçti.

Responsab,/.' Senatul Studenfilor çi Consiliul de Administratie
Termen: permanent

Recomandarea24z Creçterea numärului de personal angalat la CCOC, astfel încât cel pufin nonna
legalá minimã de 1 angajat la fiecare 2000 de studenfi sä fie respectatã (conform OM 65012014).

Rãspuns:
În prezent structura de personal a CCOC este:

- 1 director - cadru didactic coordonator, numit director al CCOC, desemnat pnndeciziarectorului,
cu avizul consiliului de administralie çi aprobat de cätre Senatul Academiei de Studii Economice din
Bucureçti;
- 3 psihologi cu atestat în specialitatea Psihologie educa{ionalä, consiliere çcolará çi voca}ionalã /
consilieri de carierã cu normá întreagá;
- 1 referent - cu normá parfialä;
- 6 cadre didactice cu specializare în domeniul psihopedagogic de la nivelul Departamentului
pentru Pregätirea Personalului Didactic - cu normá par[ialá;
- 12 cadre didactice cu expertizá în domeniul de specializarc al studentilor çi absolvenlilor - cu
normä pa\ialá;
- 1 studentä, bursierá a ASE, în calitate de secretarä - selectatápebazá de dosar çi interviu.
- În perioada iulie - august 2018 ASE organizeazá un nou concurs pentru angajareaunui psiholog
la nivelul CCOC.

Conducerea universitá1ä analizeazá periodic activitatea CCOC, precum çi nevoia de consiliere a

studenfilor din ASE, în raport cu angajafii acestui centru çi, în funclie de reglementärile în vigoare,

va analiza posibilitatea angajârä de personal suplimentar.

Responsabil: Director CCOC, Consiliul de Administrafie aI ASE
Termen: permanent

Recomandarea 252 Promovarea mai mare a CCOC în rândul studenfilor, dar çi diversificarea
activitálilor acestuia, pentru ca mai mul{i studenfi sá beneficieze de serviciile centrului, studen{ii

implicati pâná acum în activitatea CCOC fiind foarte pufini.
Rãspuns:

Centrul de Consiliere çi Orientare în Carierä (CCOC) desfäçoará permanent activitäfi de

proomovare a activitäfilor desfãçurate çi serviciilor oferite, atàf lanivelul universitá1ii cât çi la nivelul
fiecärei facultáli în parte, prin implicareareprezentanlilor facultáçilor la nivelul CCOC.

Numárul beneficiarilor CCOC a crescut constant de la înfiinlarea sa, astfel:

- În anul2015 -230 de beneficiari;
- În anvl2016-5143 debeneficiari;
- În anul2017 -7298 debeneficiari.

Se impune însä çi creçterea interesului studenfilor beneficiari fa!á de activitäçile CCOC, crearea

unei culturi a consilierii în rândul acestora.

Pentru creçterea vizibilitälii vor fi desfãçurate activitaçi mai intense de

rândul studenfilor: întâlniri cu studenfii, implicarea reprezentanfilor

promovare (çefi de serii çi de grupe), promovarea pe canalele clasice qi on
pliante, refele de socializare etc.), dezvoltarea de relalii de parteneriat cu

angajatori etc.
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CCOC va pune în aplicare Planul anual de activitáli al CCOC, aprobat, conform legislafiei în
vigoare de Senatul ASE prin Hotárârea nr.24109.02.2018.

Conducerea ASE are în vedere nu numai consilierea studenfilor, ci çi a propriilor angajali din
serviciile tehnico-administrative. Ca urmare, universitatea a încheiat un parteneriat cu PWC ce are ca

obiectiv consilierea çi pregátirea membrilor Direcliei de Resurse umane a ASE.

Responsabil: Director CCOC, angajati CCOC, reprezentanli ai facultálilor la nivelul CCOC

Termen: permanent

Recomandaret26z Încurajarea activitäçii de cercetare în rândul studen{ilor înscriçi la programele de

licen!á çi masterat.

Rãspuns:
Universitatea alocá fonduri pentru asigurarea unui numär de 33 de burse la nivelul universitálii

pentru stimularea cercetãrii în rândul studenfilor înscriçi la programele de licenfä çi masterat.

Totodatä, bazamatenalâ,bazele de date internafionale çi facilitálile oferite de biblioteca ASE creazá,

un spaliu propice dezvoltárii interesului fa[á, de cercetare de cátre studenli. Anual se organizeazá,

sesiunea de comunicäri çtiintifice a studentilor, unde aceçtia sunt încurajali sä participe cu lucrãri de

cercetare. Participanfii câçtigätori sunt premiati la sfârçit. Totodatá, studenlii universitá1ii participä în
fiecare an la faza nafionalä a olimpiadei organizate de AFER, fiind printre premian]ii acestei

competifii.

Responsøb¿l¿: Consiliul de Administrafie, Senatul ASE

Termen'. anual

Recomandarea2Tz Elaborarea de propuneri çi mäsuri concrete, în cadrul raportului de autoevaluare

realizat de cätre studenJii reprezentanfi, pe baza problemelor identificate de cätre studenli, iar
conducerea universitáçii sä finä cont de aceste recomandäri çi sá facá demersuri pentru a le solufiona.

Rãspuns:
Räspunsul la aceastá recomandare se gáseçte la punctul 23.

Responsøbil.' senatul studenfesc

Termen: permanent.

Recomandarea2Sz Realizarea evaluärii colegiale periodice mai des de 5 ani.

Rãspuns:
Evaluarea colegialä periodicá, unul dintre cele cinci criterii în baza cárora are loc evaluarea

periodicä a cadrelor didactice din ASE, are loc o datá la 5 ani sau la cererea cadrelor didactice, înaintea

acestui termen, în conformitate cu Legea ll20ll a Educaliei nafionale, cu modificärile çi completárile

ulterioare:
"Art. 303 (1) Rezultatele çi performanlele activitõlilor didactice çi de cercetare ale personalului

didactic çi de cercetare dintr-o universitate sunt evaluate periodic, la intervale de maximum 5 anL

Aceastã evaluqre se face în conformitate cu o metodologie aprobatã çi aplicatð de cötre senatul
universitar ".

ø) Evøluareø cadrelor dídactice de cãtre studen(i
Calitatea activitáf ilor didactice, a fi ecärui cadru di dactic,

çi se realizeazáînainte de încheierea semestrului. *
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Conform Metodologiei privind evaluarea cadrelor didactice de cátre studenfi (aprobatá în çedinla
Senatuh;i din 13.t2,2017), e.raluarea cadrelor didactice se rcqlizeqzá ne n nlqrfnrtrrã irrfnrrnnfinã

dezvoltatá,în acest sens, la nivelul facultáfilor.
Se constituie Comisia de Coordonare a evaluárii formatá din: prorectorul de resort, decan,

prodecanul responsabil cu activitatea de evaluare a cadrelor didactice / prodecanul responsabil cu
activitatea didacticá, reprezentanli ai studenfilor, responsabilul IT de la nivel de facultate.

Rezultatele acestor evaluäri sunt analizate de conducerea fiecárei facultáti si dacä se constatá
abateri, conducerea facultafli ia másuri.

Publicarea rezultatelor çi informarea studentilor, va fi ñcutá de cátre reprezentaSii studenfilor,
care au fäcut parte din Comisia de Coordonare çi au participat la întreg procesul.

Responsabil: Reprezentan{ii studenfilor la nivelul fiecárei facultáti
Termen: semestrial

b) Evaluarea perìodìcã ø cølítãlií personøluluí didøctíc
Calitatea activitáfii cadrelor didactice se realizeazá printr-un proces amplu çi presupune

urmátoarele etape: evaluarea cadrelor didactice de cätre studenli, activitatea didacticä/profesionalá,
activitatea de cercetare, recunoaçterea impactului activitäÍii, evaluarea colegialá a serviciilor aduse

comunitä1ii academice.
Primul criteriu, evaluarea cadrelor didactice de cátre studenfi, este realizat prin atenta îndrumare

çi control a Comisiei de Coordonare, semestrial.
Criteriile cu privire la activitatea profesionalá sunt îndeplinite de fiecare profesor, prin publicarea

rezultatelor, colectate pe platforma de cercetare, prin care se obline anual finanlarea de la bugetul
statului.

Pentru ultimul criteriu poate fi observat cä procesul începe în çtatul de funcfii, la alte activitâçi, ca

çi responsabilitäfi de îndeplinit, iar în cadrul sedinfelor de departament sunt dicutate periodic
r e alizárile c o le gi I or.

Toate aceste evaluäri, dispersate pe criterii de evaluare sunt concluzionate, printr-o sirÍezá, o datá
la 5 ani, în evaluarea periodicá acalitâtä personalului didactic, dar criteriile se verificá în mod regulat.

Responsabíl; ftecare cadru didactic.
Termen: din 5 în 5 ani

Recomandarea29z Achizifionarea mai multor cärfi de specialitate la biblioteca ASE.

Rãspuns:
. Biblioteca Academiei de Studii Economice din Bucureçti, bibliotecä universitará,parte integrantá

a sistemului nalional de învá!ámânt, participá la procesul de instruire, formare çi educatie, precum

çi la activitatea de cercetare çtiintificá din institulie.

În aceastá calitate Biblioteca ASE asigurö baza documentqrð Si de informalie necesarã procesului

de învalãmânt pentru toate categoriile de utilizatori, pentru toate facultã¡ile çi programele de studii
aferente.

Colecfiile bibliotecii acoperá prioritar bibliografia obligatorie de specialitøte aferentã curriculei
uníversitare (bibliografia stipulatä în fiçele de disciplinä din planurile de învãlãmânt pentru
programele de licenlã çi masterat, pentru fiecare facultate, pentru fiecare an universitar), reflectatá

în Anexele Fondul de carte al bibliotecii (cursuri çi materiale didactice) aferent diferitelor discipline

din planuríle de învãlãmânt - ciclu licen!ã çi master depuse în raportul institufional.

Cea mai mare parte a fondului de circulalie din colec{iile bibliotecii aflate în sálile de lecturá o

constituie publicaliile apãrute în ultimii 10 ani la edituri de prestigiu din çi din sträinätate. Din
fondul total de publicafii, 90o/o reprezintã titluri de carte sau

domeniile economice, pentru toate specializãrile, conform

institulional.

ote pentru toate
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Biblioteca asigurá acces la baze de døte bibliografice cu reviste de specialitate, articole çtiinlffice
þrmatfull-text saù abstract, baze de date bibliometrice çi statistice cu acces local sau online în functie

de specificul platformei: JStor Business Collection I çi II, Thomson Reuters Eikon, Bloomberg,
precum çi la alte baze de date çtiinfifice çi bibliometrice, resurse disponibile prin
intermediul Asocialiei Anelis Plus: ScienceDirect Freedom Collection (la 2.030 de reviste de

specialitate cu text integral, din care 1.456 de reviste cotate ISI, conlinut multidisciplinar), ProQuest

Central (22.360 de titluri periodice, dizerta[ä, ziare, rapoarte, documente, conlinut multidisciplinar),
Emerald Management (200 de jumale din domenii economice: management, marketing, finanfe-

bánci, resurse umane, afaceri etc; çi din domeniile cercetare çi educafie), Clarivate Analytics
(Thomson ISI), Scopus.
. Dezvoltarea, actualizarea, completarea çi reînnoirea colectiilor cu publicalii de specialitate este

unul din obiectivele principale ale bibliotecii astfel încât aceasta sã poatã rãspunde cerinlelor
mereu în schimbare ale procesului de învãlãmân| precum ;i celor de informare, documentare ;i
cercetare din universitate.

Biblioteca urmáreçte constant, prin achizilionarea de titluri noi, creçterea fondului de circulalie çi
îmbogáfirea valoricá çi spiritualä a bibliotecii çi, drept urmare, va asigura resursele de învá{are

(manuale, ffatate, dic{ionare etc.) pentru fiecare program de studiu, în format clasic sau electronic

gratuit, pe toatá durata studiilor çi în vederea pegátirii examenelor de finalizare.
. Având în vedere çi recomandarea formulatä, pentru o mai buná promovare în rândul

beneficiarilor a colecfiilor çi resurselor bibliotecii, confinut specializat sau domenii conexe, format
print sau electronic, vom avea în vedere întreprinderea urmátoarelor acfiuni:
r' Organizarea, la începutul fiecárui an universitar, a minim 2-3 sesiuni de informare dedicate

studenfilor, masteranzilor sau doctoranzilor nou îmatriculafi, în care vor fi promovate sursele de

informare çi documentare clasice çi electronice disponibile în bibliotecá colec{iile de cárfi çi reviste

de interes general çi cele specializate, disponibile pentru studiu la salá sau împrumut la domiciliu;
/ Organízarea aminim 2-3 sesiuni deprezentne a platformelor de reviste çtiinlifice cu text integral

disponibile în cadrul bibliotecii, inclusiv a resurselor electronice disponibile prin intermediul
Anelis Plus, platfonno cu publicafii çtiinlifice de specialitate, cu articole full-text, cárli electronice

precum çi platforme de date statistice utilizate în procesul de cercetare.

Responsøbil.' Director Direclia Bibliotecá

Termen: permanent

Recomandarea 30: Implementarea programelor de simulare pentru studen{ii cu performanfe înalte.

Rãspuns:

NOTA BENE! Îr, 
"..otttandãrile 

primite apare cuvântul oosimulareo', iaiÍ în confinutul
raportului, "stimulare". De aceea, pentru a räspunde recomandärilor studenfilor, neçtiind la
ce s-au referit, formulãm rãspunsul de mai jos:

1) În planurile de învä!ämânt actuale existä discipline (obligatorii çi/sau oplionale) în cadrul

cárora se studiazá programe/platforme de simulare sau de aplicafii. Astfel, sunt definite conceptele

cu care se lucreazá într-o organiza\ie, integrarea proceselor de business în fluxurile informafionale,
înfelegerea modului cum procesele de business devin tranzac[ä într-un sistem de simulare a
întreprinderii virtuale.

Dintre disciplinele care includ simularea, pe platforme electronice de lucru sau prin studii de caz,

putem enumera câteva çi anume: Metode cantitative pentru asi în afaceri, Produse

informatice fi nanciar-contabile, Strategii de afaceri, Proiecte Simulare

decizionalä de gestiune (Business Games), Joc de economlce

agroalimentare çi de,mediu, Tehnici de colectare çi de
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financiará, Modelarea deciziilor manageriale, Evaluarea intreprinderii, Tehnici avansate pentru
^^-^^+x-:l^ )^ ^^-1-^+2^ - 'T'-^--^^+22 2^+^*^+2^-^l^ ^-, ^^-.: ^::vvrvvL4r llÉ Lrç llliarNç[ruB, LLantLav]tt tlltçrrr4lrurtd,rç uU 5çr vrurl.

Totodatä, în anul universitar 2017-2018 studentii din ASE au beneficiat de 2l burse, acordate de

organiza[ä private.

Rãspuns al reprezentanfilor studenfilor din ASE
2) Universitatea nu îçi propune sä organizeze programe menite sá simuleze performanlele

studenlilor. Universitatea angajeazä o serie de mäsuri de naturá academicá çi socialä în vederea

stimulárii predispozifiei studenfilor de a performa (burse, proiecte, evenimente, tabere etc.). Printre
acestea, putem enumera: 1l burse de excelenfá pentru activitatea de cercetare, la nivelul studiilor
universitare de licenfá, pentru studenfii întregii universitä1i, 11 burse de excelen!á pentru activitatea
de cercetare, la nivelul studiilor universitare de masterat, pentru studenlii întregii universitä1i, 11

burse de performan!á pentru activitatea de cercetare, la nivelul studiilor universitare de licen!á çi
masterat, câte una pentru fiecare facultate, precum çi o multitudine de burse private pentru stimularea

activitáfii de cercetare per ansamblul universitáfii.

Responsabílí: Decani facultaçi çi Direclia Relalii cu mediul economic-social

Termen: permanent

Recomandarea 31: Extinderea programului de funcfionare, a mácar unuia dintre cele douá

dispensare medicale, çi pe perioada weekendului, în eventualitatea existenfei anumitor situalii în care

studentii ar aveanevoie sä apeleze la seviciile acestuia.

Räspuns:
Cabinetele medicale ale ASE asigurá servicii de mediciná generalá çi stomatologie çi nu asigurá

asistenfá medicalä de permanenfá pentru perioada de weekend-un. Zonele unde funclioneazä centre

de permanen!á sunt stabilite de cátre direcliile de sánãtate publicä, cu acordul prealabil al caselor de

asigurãri de sänätate çi al consiliilor locale, cele douá cabinete medicale ale ASE nu se încadreazáîn

aceastä categorie.

Responsøbil:

Termen: -

Recomandarea 32: Instruirea personalului secretariatelor astfel încât studenfii sá nu aibä parte de

experienfe neplãcute în cadrul acestora, precum çi împärfirea secretariatelor pe tipuri de activitäfi
astfel încât volumul de studenfi sä fie mai mic çi astfel mai uçor de sprijinit.
Räspuns:

Se realizeazá instruirea personalului secretariatelor cu privire la aceste aspect, iar de-a lungul

timpului universitatea a organizatmai multe programe de instruire çi formare continuá a acestora,

inclusive, cursuri de Limbá englezá.

În conformitate cu ráspunsul corespunzätor recomandárii nr. 15, venitä din partea echipei de

evaluare, pe parcursul anului universitar 2018-2019 va fi distribuit studenlilor un chestionar în

vederea identificárii problemelor punctuale, care vor fi discutate atâtcu reprezentanfii studentilor, cât

çi cu secretarii de facultate, dupá care vor fi organizate întâlniri trimestriale între decanii facultá1ilor,

secretarii çefi ai facultá1ilor çi reprezentantii studenlilor de la programele de licen{á çi masterat, în

vederea monitorizárii çi îmbunátátirii relatiei dintre personalul din secretariatele facultáfilor çi

studenti.

Î.r ceea ce priveçte ,,împárfirea secretariatelor pe tipuri de

recomandare nu poate fi pusä în practicá întrucât fiecare secretariat de
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toate activitáçile de secretariat din facultatea respectivä, în vederea rezolvárä tuturor solicitárilor
studenlilor care urmeazá programe de studii organizate în cadrul facultá1ii pe care o reprezintã

acestea.

Referitor la ,,volumul de studenti", acesta este stabilit anual, de cátre Consiliul de administra\ie,
prin stabilirea unei norrne de dosare ale studentilor pe care le gestioneazá secretarii de facultate, în
functie de încadrarea acestora. Întrucât diminuarea numárului de dosare ale studen{ilor gestionate de

un secretar de facultate presupune rcpartizarea celorlalte dosare cátre alte persoane din secretariat çi

tinând cont de faptul cá în cadrul secretariatelor facultá1ilor nu existá persoane care sä preia

gestionarea dosarelor rámase nerepartizate, aceasta ar presupune angajarea de personal nou în fiecare

facultate, activitate care nu poate firealizatá,în condi{iile legislative actuale.

Resp o nsøbíli: D ecani facultä1i, secretarii çefi de facultate

Termenz parcursulanuluiuniversitar20IS-20I9

Recomandãri care se regäsesc în confinutul Raportului privind analiza indicatorilor de

performanfã çi nu în cadrul Recomandãrilor de la final de raport
Recomandare IP.C.S.1.4 (pag.31): Actualizareainformafiilor çi documentelorpe site-ul universitätrii

çi de pe site-ul facultáçilor (exemplu: ghidul bobocului carc atãtpe site-ul facultätrilor, cât çi pe site-
ul destinat studenlilor este prezentat într-o variantá din 2013 sau 2014).

Rãspuns:
Documentele ce se aflá pe site-urile gestionate de cátre universitate sunt actualizate constant, în

urma deciziilor Consiliului de Administratie, precum çi ale Senatului Universitar. Nu a putut fi
identificatä sursa care a condus la aceastä recomandare. Ghidul Studentului se regäseçte în forma
actualizatá" pe site-ul universitáfii, însä utilizând motorul de cäutare Google pot fi accesate çi
variantele mai vechi ale acestuia.

Responsøbílìz -

Termenz -

Recomandãri IP.C.5.1.4, Voluntariatul în cadrul ASE (pag. 33):

- îmbunãtáfirea relafiilor dintre ONGS-uri çi universitate;
- sprijinirea orgarizafiilor cu spafii unde îçi desftçoará activitatea ftrá, a li se solicita taxe;
- încheierea contractelor de comodat între ONGS-uri çi universitate.

Räspuns:
Existá contracte de comodat semnate la nivel institu{ional cu ONGs. Perioada în care nu au existat

aceste contracte a fost cauzatá, de întãrzierea depunerii documentelor necesare de cátre asocialii
(rapoarte de activitate çi dovada reprezentantului legal). Acestea au fost notificate din timp în vederea

respectärii termenelor de depunere, însá acesta a fost depáçit din motive independente de conducerea

universitä1ii.

Pe perioada în care nu au existat contractele în format fizic, asociafiile au putut sä îçi continue
activitatea în sediile alocate anterior de cátre ASE, färá perceperea nici unei taxe, în nici o perioadä
de timp.
Responsabìlí: -

Termen: -

*
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