ACA
ADEMIA DE STU
UDII ECO
ONOMIC
CE DIN BUCUREŞ
B
ŞTI
S
SENATUL
L UNIVE
ERSITAR
R
Tel./ Fax 021-319.20.25, 021--

. 283, www.seenat.ase.ro, e--mail: senat@
@ase.ro

11.05.20177
AGENDA
A
şedinţei Sen
natului univversitar din
n 17.05.20117, ora 9.00
0,
Aula Magna, clăădirea „Ion
n N. Angeleescu”
1. Aprobarrea modificcării Anexeii 3 la Metodologia privvind organiizarea şi dessfăşurarea concursului
c
de
admiterre la program
mele de studdii universittare de licennţă, anul unniversitar 20017-2018.
2.
2 Aprobarrea modifiicării anexeelor 2 şi 3 la Metoodologia privind orgaanizarea şii desfăşuraarea
concurssului de adm
mitere la prrogramele de studii unniversitare de masteraat, anul universitar 20172018.
3.
3 Aprobarrea iniţieriii demersuriilor legale privind traansferul pro
ogramului de
d studii universitare
u
de
masteraat MBA Româno-Ge
R
erman ”M
Management antreprennorial” dinn cadrul Facultăţii de
Adminiistrarea Afaacerilor, cuu predare în
n limbi străăine la Faccultatea Buucharest Buusiness School
(Şcoala de Afaceri)).
4.
4 Aprobarrea dreptului de a deeveni titularr în cadrul Şcolii docctorale Economie II pentru
p
domnnul
Andrei Jean Vasilee.
5. Aprobarrea modificcării Metodoologiei de menţinere
m
a calităţii de titular în înnvăţământ dee către cadrrele
didacticce care au îm
mplinit vârssta legală dee pensionaree.
6. Aprobarrea iniţieriii demersuriilor în ved
derea demoolării căminnelor studen
nţeşti Moxa A, B, C şi
construiirea unui no
ou imobil dee cazare.
7. Aprobarrea Metodoologiei privind cazarea studenţilor în cămine pe
p perioada vacanţei dee vară a anuului
universiitar 2016-20017.
8. Aprobarrea înfiinţărrii Societăţiii Antreprennoriale Studdenţeşti (SA
AS) şi de desemnare
d
a componennţei
consiliuului executivv al acesteiaa.
9.
9 Aprobarrea caracterrului internaţional al şcolilor
ş
de vară
v
organizzate de Faccultatea de Administraarea
Afacerillor, cu preddare în limbbi străine, Faacultatea dee Business şi
ş Turism şii Facultateaa de Econom
mie
Agroaliimentară şi a Mediului,, în anul uniiversitar 20116-2017.
Diverse
Preşedinte Senat,
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE
N

