Anexa 3
Activităţi administrative şi de reprezentare instituţională în folosul facultăţii și al Academiei de Studii Economice din Bucureşti
Prof. univ.dr. Aceleanu Mirela Ionela (2012-2017)
Categoria

Activitatea

Punctaj

1. Coordonare a examenului de admitere la
programele de studii

2,5 puncte / sesiune

Total
2012-2017
-

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

1 punct / sesiune

-

2 puncte / comisie

-

0,5 puncte / comisie

-

2012
Participarea la organizarea
şi la desfăşurarea
examenelor de admitere la
programele de studii

Activitatea cu studenţii

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 de înscriere 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

3. Activitate didactică desfășurată cu studenții
Erasmus incoming
Participarea la organizarea
şi la desfăşurarea
examenelor de finalizare a
programelor de studii

1. Participare ca evaluator (președinte / membru) /
secretar științific în comisia de susținere a lucrării
de finalizare a studiilor. Nu se punctează mai mult
de o comisie de susținere a comisiei de licență și o
comisie de susținere a lucrării de disertație pe an.

0,5 puncte / comisie

0.5

2013

Punctaj
2014 2015

2017

0.5

1

1 punct / sesiune

1

0,5 puncte / 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 punct / comisie de susținere a
lucărilor în sesiunea de comunicare
științifică
0,5 puncte / activitate

2016

1
0.5

0.5

1.5

1.5

1

1.5

1

1.5

8

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

15

1

1

2 stud.
AMP
Grecia

1,5 puncte / președinte
1 punct /membru

1.5

2.5

2.5

1.5

1.5

2.5

12

Participarea la
dezvoltarea
instituţională

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

2 puncte / activitate

1 punct / participare

1

5.Dezvoltarea de relaţii de
parteneriat
interinstituţional
național /internațional

1 punct / parteneriat
național
2 puncte / parteneriat
internațional
1 punct / conferință / an

2

2

13.5

2

16.5

-

16.5

4

16.5

-

16.5

2

5 puncte / curs

94.51

102

-

1

1

1

1

1

6

2

Facilitarea unui schimb de lucrări științifice între Universitatea Economică din Praga,
Cehia și Biblioteca ASE București. (2012)
1
1
2

27

24.5

23.5

28

24

26

Participarea la dezvoltarea instituţională:
1.Implicarea în viaţa academică şi administrativă a departamentului/facultății:
Participare la sedințele consiliului FAETA (membru), 2016-prezent;
Participare la ședințele consiliului DEPE (membru), 2016-prezent
Participare la ședințele de departament (2012-prezent);
Membru în Consiliul de Coordonare AGER, (2012-prezent) http://www.asociatiaeconomistilor.ro/despre-conducere.php#
Membru al Centrului de Cercetare al Departamentului de Economie și Politici Economice, ASE București – Centrul pentru Analize și Politici Economice,
http://epe.ase.ro/CentruCercetare/CentruCercetare.html
Membru editorial revista Economie Teoretică și Aplicată (2012-prezent), http://www.ectap.ro/theoretical-and-applied-economics-editorial-council/
1



15

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), pe bază
de raport pentru fiecare activitate
3.Organizare programe noi de
licență, programe de masterat,
cursuri postuniversitare
4.Participarea
la
activităţi
profesional-administrative:
- târguri educaţionale, promovarea
acad/fac in diferite medii

6.Participare
la
organizarea
conferințelor
din
cadrul
departamentelor
TOTAL GENERAL







1,5 puncte / activitate

153






Referent Științific al domeniului Teorie Economică, în cadrul Editurii ASE, 2012-prezent;
Participare la centralizarea documentelor ARACIS, 2015
Speaker în cadrul The Forum for Sustainable Development and Entrepreneurship, Econ Day, 2015, ASE, București;
Speaker în plenul conferinței “Brexit – Provocări pentru România”, Târgu Jiu, 18 iulie 2016, http://www.gorjeanul.ro/realitatea-gorjeana/conferinta-brexit-provocaripentru-romania#.V_8rhumKhz8
Participarea, cu afilierea instituțională ASE, în cadrul unor comitete științifice ale unor conferințe internaționale: ECONALANYA, Turcia, 2017,
http://www.econalanya.com/committee.html; IBIMA 2012-2017, http://ibima.org/conference/; ISSD - Targu Jiu, 2017: http://issd.rau.ro/scientific-committee/;
Participarea, cu afilierea instituțională ASE, în calitate de recenzor pentru lucrări publicate în revistele: Progress in Industrial Ecology – An International Journal;
Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology; British Journal of Economics, Management & Trade; Journal of Eastern Europe Research in
Business & Economics; International Journal of Environment and Sustainable Development.
Realizarea a 3 stagii de mobilitate la ICMA Centre, Henley Business School, University of Reading, Marea Britanie, în perioada 1-31 iulie 2012, Department of
Economics and Business Organization, Faculty of Economics and Business, University of Barcelona, Spania, în perioada 1-31 mai 2012 și la School of Business
Economics and Law, University of Gothenburg, Suedia, în perioada 11 iunie-12 iulie 2011.
Membru în comisii de îndrumare doctoranzi (2012-2017);
Premiu pentru rezultatele cercetării UEFISCDI, pentru articolul Education – Determinant of Consumer’s Conditions in an Era of Technological Change, “Amfiteatru
Economic”, 2014, http://uefiscdi.gov.ro/articole/4240/Rezultate.html
Participare la activități științifice organizate de ASE București, precum The Forum for Sustainable Development and Entrepreneurship, martie 2017; The 6th IZA /ASE
Workshop on EU Enlargement and the Labour Market, noiembrie, 2013;
Participarea la întâlniri de lucru pe teme de cercetare și de organizare a activității didactice, în cadrul proiectului “Universitaria” Școala de Didactică Universitară și
Cercetare Științifică Avansată, 2014-2015.
Participarea la implementarea proiectului Studenții de azi, profesioniștii de mâine, ASE București, 2014-2015.











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), pe bază de raport pentru fiecare activitate):
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Activităţi suplimentare de predare la disciplina Economie pentru viitorii potenţiali candidaţi la ASE (2013);
Membru în comisii de concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în învățământul universitar (București 2017, 2015, 2013) Targu Jiu (2016), Pitești (2015) și
preuniversitar (grad didactic I și II), București 2012.

Data 10.10.2017

