Anexa 3
Activităţi administrative şi de reprezentare instituţională în folosul facultăţii și al Academiei de Studii Economice din Bucureşti

Categoria
Participarea la organizarea
şi la desfăşurarea
examenelor de admitere la
programele de studii

Activitatea cu studenţii

Activitatea
1. Coordonare a examenului de admitere la
programele de studii

2,5 puncte / sesiune

2. Participarea la elaborarea subiectelor de
examen/verificare pentru admitere

1 punct / sesiune
sesiune vară/ sesiune toamnă

3. Participare ca secretar al comisiei de admitere la
programul de studii
4.Participare ca şef comisie supraveghere la proba
scrisă specialitate / competenta lingvistica
5.Participare ca membru în comisia de
supraveghere la proba scrisă
specialitate /
competenta lingvistica
6. Participarea la procesarea datelor și informațiilor
din dosarele înscrise la admitere
7. Participarea la înscrierea candidaților și primirea
dosarelor de admitere
1. Îndrumarea lucrărilor de finalizare a studiilor

2. Îndrumarea şi participarea la activitatea
cercurilor ştiinţifice studenţeşti

Participarea la organizarea
şi la desfăşurarea
examenelor de finalizare a
programelor de studii

Punctaj

3. Activitate didactică desfășurată cu studenții
Erasmus incoming
1. Participare ca evaluator (președinte / membru) /
secretar științific în comisia de susținere a lucrării
de finalizare a studiilor

2 puncte / comisie
1 punct / comisie

Punctaj
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0,5 puncte / comisie

2 puncte / sesiune
1 punct / sesiune
2 puncte – peste 20 lucrări
coordonate;
1,5 puncte – 11-20 lucrări
coordonate;
1 punct – 1-10 lucrări coordonate
1,5 puncte – îndrumarea activității
cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
1,2 puncte – participarea la
activitatea cercurilor ştiinţifice
studenţeşti
0,5 puncte / student
1,5 puncte / comisie

Participarea la dezvoltarea
instituţională

1.Implicarea în viaţa academică şi administrativă a
departamentului / facultății / academiei (planuri
operaţionale, analize evaluative, sarcini curente etc)

1,5 puncte / activitate
3

6

4,5

4,5

4,5

4,5

27

activitățile legate de întocmirea dosarelor de
acreditare a specializărilor din cadrul
facultății; activitățile de centralizare a fișelor
de disciplină, a temelor de licență; elaborarea
de metodologii, şedinţe etc.
2.Contribuţii la elaborarea şi la implementarea
politicilor şi a strategiilor de dezvoltare a facultăţii
şi a academiei (proiecte de dezvoltare, rapoarte,
activităţi în comisii specializate etc)
3.Contribuții la inițierea de cursuri universitare

2 puncte / activitate

4.Participarea
la
activităţi
profesionaladministrative:
- târguri educaţionale, promovarea acad/fac in
diferite medii

1 punct / participare

5.Dezvoltarea
de
interinstituţional

1 punct / parteneriat

relaţii

de

parteneriat

5 puncte / curs
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acordurile încheiate cu alte unităţi de
învăţământ, acordurile care au ca obiect
activități ştiinţifice, culturale, economice;
acordurile de cooperare didactică și de
cercetare etc.
6.Participare la organizarea conferințelor din cadrul
departamentelor
TOTAL GENERAL

1 punct / conferință / an

1
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1

1

1

6
90,5

Notă explicativă ANEXA 3
Anul 2012
 Membru Comisie Admitere Master Economie Europeană
 Membru Comisie susţinere disertaţie (Comisia 1)
 Secretar ştiinţific Comisie susţinere licenţă (Comisia 1)
 Îndrumare lucrări finalizare studii licenţă/master – sub 10 lucrări
 Contribuție la inițierea/crearea de cursuri universitare – Creştere şi dezvoltare economică durabilă în Modelul European – Master
Economie Europeană
 Promovarea faculţăţii în cadrul Colegiului Naţional Vlaicu-Vodă, Curtea de Argeş, Argeş
 Membru în comitetul de organizare al Conferinţei internaţionale organizate de Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată–
“Cadrul Conceptual al Economiei Postcriza”, 23-24 noiembrie 2012, Bucureşti
 Îndrumarea activității ştiinţifice studenţeşti – coordonare lucrări sesiuni ştiinţifice – licenţă şi master
 Membru Consiliu Profesoral Facultate + şedinţe DEPE
Anul 2013
 Membru echipă informatică înscriere master Economie Europeană
 Membru Comisie elaborare subiecte admitere licenţă ASE (sesiune vară/sesiune toamnă)
 Secretar ştiinţific Comisie susţinere disertaţie (Comisia 1)
 Îndrumare lucrări finalizare studii licenţă/master – sub 10 lucrări
 Promovarea faculţăţii în cadrul Colegiului Naţional Vlaicu-Vodă, Curtea de Argeş, Argeş
 Membru în comitetul de organizare al Conferinţei internaţionale organizate de Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată ”The global crisis & the opening of a new paradigm”, 22-23 noiembrie 2013, București
 Îndrumarea activității ştiinţifice studenţeşti – coordonare lucrări sesiuni ştiinţifice – licenţă şi master
 Membru Consiliu Profesoral Facultate + Acreditare facultate + şedinţe DEPE+ elaborare şi introducere fişe discipline în calitate
de titular de disciplină

Anul 2014
 Membru Comisie susţinere disertaţie (Comisia I)
 Membru Comisie susţinere licenţă (Comisia I)
 Îndrumare lucrări finalizare studii licenţă/master – 11-20 lucrări
 Membru în comitetul de organizare al Conferinţei internaţionale organizate de Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată ”Post-Crisis Developments in Economics”, 21-22 noiembrie 2014, București
 Îndrumarea activității ştiinţifice studenţeşti – coordonare lucrări sesiuni ştiinţifice – licenţă şi master
 Membru Consiliu Profesoral Facultate + şedinţe DEPE+ elaborare şi introducere fişe discipline în calitate de titular de disciplină

Anul 2015
 Îndrumare lucrări finalizare studii licenţă/master – 11-20 lucrări
 Mobilitate postdoctorală – iunie-august 2015
 Contribuție la inițierea/crearea de cursuri universitare – Analiză macroeconomică – nivel intermediar – FABBV - Master Tehnici
Actuariale şi Analiză macroeconomică – FAETA – ciclul licenţă (anul 3)
 Membru în comitetul de organizare al Conferinţei internaţionale organizate de Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată ”Development as purpose of human action. The new challenges for Economics”, 20-21 noiembrie 2015, București
 Îndrumarea activității ştiinţifice studenţeşti – coordonare lucrări sesiuni ştiinţifice – licenţă şi master
 Membru Consiliu Profesoral Facultate + şedinţe DEPE+ elaborare şi introducere fişe discipline în calitate de titular de disciplină

Anul 2016
 Membru Comisie susţinere disertaţie (Comisia 1)
 Membru Comisie susţinere licenţă (Comisia 3)
 Îndrumare lucrări finalizare studii licenţă/master – 11-20 lucrări
 Participarea la procesarea datelor și informațiilor din dosarele înscrise la admitere licenţă
 Reprezentantul Facultăţii în organizare și moderator al “Nurturing New Talent” – PhD Student Workshop susținut de Regional
Science Association International (RSAI), organizat de Romanian Regional Science Association (RRSA) în colaborare cu
Bucharest University of Economic Studies - 19-20 mai 2016
 Îndrumarea activității ştiinţifice studenţeşti – coordonare lucrări sesiuni ştiinţifice – licenţă şi master
 Membru Consiliu Profesoral Facultate + şedinţe DEPE+ elaborare şi introducere fişe discipline în calitate de titular de disciplină

Anul 2017
 Membru Comisie susţinere disertaţie (Comisia I)
 Membru Comisie susţinere licenţă (Comisia III)
 Îndrumare lucrări finalizare studii licenţă/master – 11-20 lucrări
 Participarea la procesarea datelor și informațiilor din dosarele înscrise la admitere licenţă
 Reprezentantul Facultăţii în organizarea The 11th International Conference of the Romanian Regional Science Association Future dynamics of regional development and planning- organizată de Romanian Regional Science Association (RRSA), 12-13 mai
2017, Piteşti, Romania.
 Îndrumarea activității ştiinţifice studenţeşti – coordonare lucrări sesiuni ştiinţifice – licenţă şi master
 Membru Consiliu Profesoral Facultate + şedinţe DEPE+ elaborare şi introducere fişe discipline în calitate de titular de disciplină

