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                                                                                                                      10 septembrie 2020 

 

DECIZIA  

 

privind desfășurarea activităților didactice în semestrul I al anului universitar 2020-2021  

în Academia de Studii Economice din București 

 

Senatul Academiei de Studii Economice din București, reunit în Ședință extraordinară în data de 9 

septembrie a.c., în urma unei largi dezbateri la care au participat membrii acestui for, a decis, cu 

votul unanim al celor 78 de membri prezenți (83% din totalul membrilor), ca activitățile didactice 

de predare și seminarizare aferente programelor de studii universitare de licență, masterat, doctorat, 

programelor postuniversitare și de dezvoltare profesională continuă, să se desfășoare în format 

exclusiv online în semestrul I al anului universitar 2020-2021. Ca excepție de la regula de mai sus, 

în urma analizării argumentelor aduse de către Consiliul de Administrație în ce privește unele 

aspecte curriculare și derulatorii specifice aferente a cinci programe de studii, s-a decis desfășurarea 

activităților didactice în maniera hibridă, după cum urmează: 

 Anul pregătitor pentru învățarea limbii române – se va desfășura cu prezența în campus, 

atât a cadrelor didactice, cât și a studenților, cetățeni străini care vin pe cont propriu pentru a 

studia limba română. 

 Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică – se va preda în sistem 

hibrid, cadrele didactice vor fi în campus, iar studenții vor frecventa prin rotație. Acesta este 

un program de masterat pentru cadrele didactice din ASE, care vor desfășura activități de 

predare și cercetare în limba engleză. 

 Antreprenoriat și administrarea afacerilor în domeniul energiei – predarea se va face în 

sistem hibrid, cadrele didactice vor fi în campus, iar studenții vor frecventa prin rotație. 

 MBA-urile Româno-Canadian și Româno-Francez – care se va desfășura în sistem hibrid. 

 Programul de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă 

Strategic Hospitality Management – se va face cu prezența în campus, este adresat 

specialiștilor din HORECA și este realizat în parteneriat cu École hôtelière de Lausanne. 
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Decizia Senatului Universitar a fost luată în baza Notei de fundamentare, înaintate de către 

Consiliul de Administrație, întocmită în urma unei ample consultări a membrilor comunității 

universitare din ASE, la care au participat 645 din cele 771 de cadre didactice titulare (84,34% 

votând pentru opțiunea exclusiv online), 3818 studenți și reprezentanți ai acestora (42% au votat 

opțiunea exclusiv online, 29% - hibrid și 29% - cu prezența în campus)  

De asemenea, în vederea celei mai temeinice fundamentări a acestei decizii, conducerea ASE a avut 

consultări cu conducerile universităților partenere din Consorțiul Universitaria, cu cele ale altor 

universități de profil din țară, dar și cu cei mai importanți parteneri internaționali ai ASE din Europa 

și SUA.  

Atât în cadrul Consiliului de Administrație, cât și în cel al Senatului ASE s-a pus accentul pe 

analizarea cu maximă maturitate a posibilității revenirii la normalul vieții academice, în 

universitate, în amfiteatre și săli de seminarii, în cadrul comunicării față în față dintre cadre 

didactice și studenți, constatându-se că dinamica recentă a evoluției pandemiei în țara noastră nu 

permite, în această etapă, asigurarea în universitate și în cămine a condițiilor care să garanteze 

protejarea sănătății membrilor comunității noastre universitare.  

Decizia privind desfășurarea activităților didactice exclusiv online în semestrul I al anului 

universitar 2020-2021 are în vedere domeniul fundamental în care se încadrează programele de 

studii universitare de licență, masterat și doctorat, organizate în cadrul universității noastre - Științe 

sociale, specificul ASE, cât și analiza activității didactice din semestrul al II-lea al anului universitar 

2019-2020, care a relevat desfășurarea în bune condiții, exclusiv online, atât a cursurilor, cât și a 

seminariilor și lucrărilor practice pe platforma online.ase.ro și pe alte platforme video.  

Deschiderea anului universitar 2020-2021 la Academia de Studii Economice din București va avea 

loc luni, 28 septembrie, a.c.  

 

 

RECTOR,                                                                                      PREȘEDINTE, 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR                                               prof. univ. dr. Dumitru MIRON 
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