
 

 

Despre Școala Doctorală Management 

Istoria studiilor de doctorat în Management este legată de cea a Facultății Management ale carei baze 

constitutive sunt puse prin însăşi Legea de înfiinţare a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi 

Industriale din Bucureşti din aprilie 1913. 

În anul şcolar 1967-1968 s-a adoptat denumirea de Academia de Studii Economice formată din 6 

facultăţi, dintre care una se numea Facultatea de Economia Producţiei, având două secţii: Economia 

industriei şi Economia agriculturii. 

Începând cu anul şcolar 1971-1972, s-a adoptat denumirea de Facultatea de Economia Industriei, iar 

în anul universitar 1974-1975, aceasta s-a transformat în “Facultatea de Economia Industriei, 

Construcţiilor și Transporturilor”. În anul 1986 se realizează contopirea cu Facultatea de Contabilitate 

şi Economie Agrară, rezultând “Facultatea de Economia Industriei si Agriculturii”, cu două secţii 

aferente. Acest simbioză a fost de scurtă durată, până în februarie 1990, când cele două secţii au 

devenit facultăţi de sine stătătoare. 

Începând cu anul 1990 se adoptă denumirea de Facultatea Management, având trei specializări: 

Management in industrie; Management in construcţii, transporturi si telecomunicaţii; Economie 

generală. În acea perioadă doctoratul în cadrul facultății de Management se realiza în ramura 

Economie cu specializările: Management în industrie, construcții și transporturi; Economia și 

organizarea ergonomică a muncii; Managementul firmei; Managementul aprovizionării și desfacerii, 

Eficiența economică a investițiilor și a progresului tehnic. 

În anul 1997 ASE a fost acreditată ca Instituție Organizatoare de Doctorat (IOD), prin Ordin al 

Ministrului Educației Naționale, pentru 7 programe de doctorat, în domeniile fundamentale Științe 

economice și Drept, printre care se numără și programul Management.  

Începând cu anul universitar 2005 – 2006, Facultatea Management (ca de altfel întreaga universitate) 

a adoptat sistemul de învăţământ în concordanţă cu procesul Bologna (cunoscut şi sub denumirea de 

“3-2-3″, respectiv 3 ani pentru ciclul de licenţă, 2 ani pentru ciclul de masterat si 3 ani pentru ciclul 

de doctorat).  

In aceasta perioada Facultatea de Management era organizată pe patru catedre, iar conducătorii de 

doctorat proveneau din trei catedre, respectiv: Catedra de Management, Catedra de Eficienţă 

Economică, Catedra de Administraţie si Management Public.  

În anul 2010 secţia de Administraţie Publică se desprinde din Facultatea Management si devine 

facultate de sine stătătoare. Membrii Facultății de Administrație și Management Public continuă să 

coordoneze doctorate în domeniul Management făcând parte și în prezent din Școala Doctorală 

Management. 

În anul 2011, ASE este reacreditată ca Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat - 

IOSUD pentru 10 programe de doctorat, în domeniile fundamentale Științe economice și Drept, 

incluzând și programul Management.  

Școala doctorală Management este formată în prezent din cadre didactice de la Departamentul 

Management al Facultății de Management și Departamentul de Administrație și Management Public 

de la Facultatea de Administrație și Management Public. La aceștia se adaugă 2 membrii din afara 

ASE, respectiv de la Universitatea București și de la Academia Tehnică Militară Ferdinand I. 

Școala doctorală Management se remarcă printr-o ofertă de teme de cercetare doctorală diversificată 

și dinamică, axată pe cele mai recente abordări în domeniu și definită pe baza obiectivelor de cercetare 

al fiecăruia dintre  studenții – doctoranzi, dar și ale mediului de afaceri din România.    

 


