SIMION CEZAR-PETRE
Raport cu privire la activităţi administrative şi de reprezentare instituţională în folosul
facultăţii și al Academiei de Studii Economice din Bucureşti (Anexa 3)
A:Participarea la organizarea şi la desfăşurarea examenelor de admitere la programele de
studii
Punctul 2 Participarea la elaborarea subiectelor de examen/verificare pentru admitere:
Am participat la elaborarea subiectelor de examen pentru admiterea la masterat în anii 2015,2016
și 2017.
Punctul 3 Participare ca secretar al comisiei de admitere la programul de studii : am
participat ca secretar al comisiei de admitere la programul de studii Management licență ID
Piatra Neamt (iulie-august si septembrie) în anii 2013,2014 și 2015 și ca membru al comisiei de
admitere la ciclul licență de la programul de studii Management de la București în anii 2016,
2017.
B.Activitatea cu studenţii
Punctul 1 :Îndrumarea lucrărilor de finalizare a studiilor : peste 20 de lucrări îndrumate în
fiecare an universitar din perioada 2012-2017 pentru studenții de la licență (zi și ID) și masterat.
Punctul 3: Activitate didactică desfășurată cu studenții Erasmus incoming:
-

21 de activități didactice ( 14 cursuri și 7 seminarii la disciplina Managementul
proiectelor) desfășurate

în semestrul II din anul universitar 2016-2017 cu studenții

Erasmus: Petar Petrov (Varna Bulgaria) și Dominika Urban (Bordeaux Franța);
-

14 activități didactice (seminarii la disciplina Management) desfășurate în semestrul I din
anul 2015-2016 la FABBV cu doi studenți din Grecia și Franța.

C.Participarea la organizarea şi la desfăşurarea examenelor de finalizare a programelor de
studii
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Punctul 1 : Participare ca evaluator (președinte / membru) / secretar științific în comisia de
susținere a lucrării de finalizare a studiilor.
-

membru în comisia de susținere a lucrării de licență în fiecare an universitar în perioada
2012-2017;

-

membru în comisia de susținere a lucrării de disertație la masteratul de Managementul
Proiectelor în anii 2014, 2015, 2016 și în comisia de susținere a lucrării de disertație la
masteratul de Managementul Afacerilor Mici și Mijlocii în anul 2017;

D.Participarea la dezvoltarea instituţională
Punctul 1 : Implicarea în viaţa academică şi administrativă a departamentului / facultății /
academiei (planuri operaţionale, analize evaluative, sarcini curente etc)
-

realizarea capitolelor referitore la activitatea de cercetare științifică din planurile
operaționale ale ASE în anii 2012,2013,2014,2015,2016;

-

realizarea Planului Cercetării la nivel de ASE în anii 2012,2013,2014,2015,2016;

-

realizarea procedurilor operaționale (nouă proceduri la nivelul Direcției Managementul
Cercetării și Inovării) cu privire la activitatea de cercetare- dezvoltare din ASE în anul
2012;

-

actualizarea

procedurilor operaționale

(nouă proceduri la nivelui Direcției

Managementul Cercetării și Inovării) cu privire la activitatea de cercetare- dezvoltare din
ASE în anii 2013,2014,2015,2016;
-

participare la realizarea planurilor operaționale la nivel de facultate (pentru activitatea de
cercetare)în anul 2017;

-

participare la proiectarea bazei de date cercetare.ase.ro în anii 2013 și 2014;

-

realizarea centralizării fișelor de disciplină pentru “Managementul proiectelor” si
“Managementul achizitiilor în proiecte” în anii 2012,2013,2014,2015,2016,2017;

-

participare la analizele evaluative (3 ședințe/an) ale Departamentului de Management în
anii 2012,2013,2014,2015,2016,2017;

-

participare la analizele evaluative (5 ședințe/an) ale Consiliului Facultății de Management
în anii 2012,2013,2014,2015,2016,2017;
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-

participare la analizele evaluative efectuate de Rectorul ASE, C.A al ASE, B.C.A al
ASE, Prorectorul responsabil cu cercetarea științifică cu privire la activitatea de
cercetare-dezvoltare și inovare (10 ședințe/an) în anii 2012,2013,2014,2015,2016;

-

realizarea fișelor de post pentru Direcția Managementul Cercetării și Inovării în anul
2014;

-

actualizarea fișelor de post pentru Direcția Managementul Cercetării și Inovării în anii l
2015 și 2016.

Punctul 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)
-

realizarea integrală a capitolului referitor la activitatea de cercetare științifică din
Raportul Anual al Rectorului ASE în anii 2012,2013,2014,2015,2016;

-

realizarea

raportărilor

ASE

(partea

de

cercetare)

către

ARACIS

în

anii

în

anii

2012,2013,2014,2015,2016;;
-

realizarea

Raportului

privind

activitatea

de

cercetare

din

ASE

2012,2013,2014,2015,2016;
-

realizarea tuturor raportărilor cu privire la activitatea de cercetare din Departamentul
Management în anii 2012,2013,2014,2015,2016;

-

realizarea raportărilor pentru EUA (partea de cercetare) în anul 2012 și participarea la
analizele EUA în anul 2012 (octombrie 2012);

-

realizarea raportărilor DMCI specifice sistemului de control intern/managerial în anii
2012,2013,2014,2015,2016;

-

participare la activitățile Comisiei nr.2 de cercetare științifică a Senatului ASE în anii
2016,2017;

-

participare ca reprezentant al ASE la activitățile CTS 2 Managementul și economia
construcțiilor al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în anii
2012,2013,2014,2015,2016,2017 (avizare lucrări și fundamentare programe de cercetare
și plan sectorial);

-

participare privind realizarea raportului AFER cu privire la relația dintre cercetarea
științifică economică și mediul socio-economic în anul 2017.
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Punctul 3: Organizare programe noi de licență, programe de masterat, cursuri
postuniversitare
-

organizarea programului de studii postuniversitare “Managementul proiectelor europene”
în anul 2012;

-

organizarea programului de studii postuniversitare “Investiții și achiziții publice” în anul
2012;

Punctul 4: Participarea la activităţi profesional-administrative
-

participarea la Conferința Națională a Cercetării Științifice din anul 2012 cu o sesiune de
postere din partea ASE;

-

participare la infomările punctului național de contact pentru bursele Marie Curie din
partea ASE în anul 2017.

Punctul 5: Dezvoltarea de relaţii de parteneriat interinstituţional național /internațional
-

realizarea a două acorduri de parteneriat pentru proiecte de cercetare în anul 2017 cu
Universitatea Politehnica București și INCD Textile și Pielărie;

Punctul 6: Participare la organizarea conferințelor din cadrul departamentelor
-

membru în comitetul de organizare al International Management Conference 2016.

Candidat,
Conf.univ.dr.Simion Cezar-Petre
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