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METODOLOGIE
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ÎNSCRIERII
LA STUDIILE ŞI CURSURILE POSTUNIVERSITARE
2011-2012
Prezenta metodologie a fost publicată pe 20.XII.2010
Art.1. Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează studii postuniversitare
de specializare şi cursuri de perfecţionare. Aceste programe de studii se adresează
absolvenţilor de studii universitare de licenţă, indiferent de domeniul de specializare în
care au fost finalizate. Oferta educaţională pentru anul universitar 2011-2012 este
prezentată în Anexă.
Art.2. Organizarea, desfăşurarea şi finalizarea studiilor postuniversitare de specializare şi
a cursurilor de perfecţionare au loc în conformitate cu legislaţia în domeniul
învăţământului superior, cu regulamentele Academiei de Studii Economice din Bucureşti
şi cu prezenta Metodologie şi se află în competenţa Şcolii de Studii Postuniversitare.
Art.3. Şcoala de Studii Potuniversitare este înfiinţată prin decizie a Senatului Academiei
de Studii Economice din Bucureşti şi are sediul în Bucureşti, strada Take Ionescu nr.11,
Sector 1. Candidaţii pentru studiile postuniversitare de specializare şi pentru cursurile de
perfecţionare pot obţine informaţii de la secretariatul Şcolii de Studii Postuniversitare, la
Telefon 021.319.19.00 sau 021.319.19.01, la tel/fax 021.315.30.34, precum şi de pe
site-ul www.postuniversitare.ase.ro.
Art.4. Înscrierile la studiile de pregătire posuniversitară se fac la secretariatul Şcolii de
Studii Postuniversitare, în perioada 1-30 septembrie 2011. În cazul în care nu s-au înscris
minimum 35 de cursanţi pentru unul dintre programele de studii de specializare sau
minimum 25 de cursanţi pentru unul dintre cursurile de perfecţionare, în baza aprobării
Biroului de Senat, înscrierile pot continua până cel târziu la 30 noiembrie 2011. Taxa de
înscriere este 100 de lei.

Art.5. Studiile postuniversitare de specializare şi cursurile de perfecţionare se pot
desfăşura cu prezenţă în campus sau la distanţă. Pentru cursurile organizate la învăţământ
la distanţă Şcoala de Studii Postuniversitare pune la dispoziţie o modernă logistică online care asigură menţinerea nivelului adecvat de calitate a programelor de studii oferite.
Art.6. (1) Programele de studii postuniversitare de specializare pot fi urmate de către
absolvenţii cu diplomă obţinută la finalizarea învăţământului universitar de lungă durată.
În conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul învăţământului, condiţiile aprobate
de Senatul universităţii sunt:
a) activităţile profesionale aferente programului curricular al fiecăruia dintre
programele de studii postuniversitare de specializare se derulează pe durata unui
an universitar şi conţin minim 180 de ore;
b) activităţile de predare, seminarizare şi practic aplicative sunt organizate în
cadrul a trei convocări care sunt anunţate înainte de începerea programului de
studii;
c) taxa aferentă unui program de studii este de 2.200 lei şi se achită la casieria
Şcolii de Pregătire Postuniversitară.
d) la absolvirea studiilor postuniversitare de specializare se obţine o Diplomă de
studii postuniversitare de specializare.
(2) La înscrierea la un program de studii postuniversitare de specializare, un
candidat va depune un dosar care trebuie să conţină:
a) fişa tip de înscriere completată de către candidat;
b) copia legalizată a diplomei de licenţă sau a documentului echivalent acesteia şi
copia legalizată a foii matricole (suplimentului la diplomă) sau a documentului
echivalent acesteia;
c) copia legalizată a certificatului de naştere;
d) copia certificatului de căsătorie;
e) 3 poze format ¾;
(3) În cazul în care documentele care atestă studiile de licenţă sunt conforme cu
legislaţia în vigoare şi dosarul conţine toate celelalte documente menţionate la
alin.2, candidatul va achita taxa de înscriere, la una dintre casieriile Academiei de

Studii Economice, şi va aştepta să i se comunice dacă programul la care a candidat
se organizează.
Art.7. (1) Cursurile postuniversitare de perfecţionare pot fi urmate de absolvenţi cu
diplomă ai învăţământului universitar de scurtă sau de lungă durată. În conformitate cu
prevederile legislaţiei în domeniul învăţământului, condiţiile aprobate de Senatul
universităţii sunt:
a) durata cursurilor poate fi cuprinsă între 12-40 de ore;
b) taxa de studii este cuprinsă între 400-1200 lei;
c) la absolvirea cursului de eliberează un Certificat de absolvire;
(2) La înscrierea la un curs de perfecţionare, un candidat va depune un dosar care trebuie
să conţină:
a) fişa tip de înscriere completată de către candidat;
b) copia legalizată a diplomei de licenţă, de absolvire sau a documentului
echivalent acesteia şi copia legalizată a foii matricole (suplimentului la diplomă)
sau a documentului echivalent acesteia;
c) copia legalizată a certificatului de naştere;
d) copia certificatului de căsătorie;
e) 3 poze format ¾;
(3) În cazul în care documentele care atestă studiile de licenţă sunt conforme cu legislaţia
în vigoare şi dosarul conţine toate celelalte documente menţionate la alin.2, candidatul va
aştepta să i se comunice dacă programul la care a candidat se organizează.
Art.8. Lista programelor de studii postuniversitare de specializare şi a cursurilor de
perfecţionare este cuprinsă în anexa la prezenta metodologie;
Art.9. În cazul în care unul dintre programele de studii la care s-a înscris un cursant nu se
organizează, taxa de înscriere i se va restitui integral.
Art. 10. Oferta programelor de studii postuniversitare de specializare şi a programelor de
perfecţionare va fi facută publică la 1 iunie 2011.
Prezenta metodologie a fost aprobată de Senatul Academiei de Studii Economice din
Bucureşti, în şedinţa sa din 15.12.2010. A fost publicată în 20.XII.2010.
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