
ANUNȚ IMPORTANT - LICENȚĂ 

  
 
1.  Verificarea antiplagiat contra-cost 
- Data maximă pentru trimiterea lucrărilor de licență pentru verificarea antiplagiat contra-cost 

este de 24 iunie 2021. Taxa stabilită de către Senatul ASE este de 50 lei/verificare. 
- Taxa pentru verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertație sau licență poate fi achitată la 

Casieria ASE sau în contul IBAN RO35TREZ70120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Statului 

sector 1 București, pe numele Academiei de Studii Economice din București (CUI 4433775). 

 
2. Verificarea oficială și înscrierea pentru susținerea examenului de licență exclusiv online 
- Verificarea oficială a lucrărilor de licență a studenților Academiei de Studii Economice din 

București se realizează prin intermediul platformei student.ase.ro 
- Perioada de încărcare a lucrărilor de licență pe pagina web a studenților pentru anul universitar 

2020-2021 este 28 iunie 2021 – 02 iulie 2021. 
-  Perioada de verificare antiplagiat de către conducătorul științific și acordarea calificativului 

Admis/Respins pentru susținerea lucrării de licență este 05 – 09 iulie 2021.  
- Perioada de înscrieri pentru susținerea examenului de licență, la adresa de e mail a 

secretariatului facultății și depunerea lucrării de licență, printată din platforma web, versiunea 
validată, la adresa de e mail a departamentului din care face parte conducătorul științific este: 
12 – 14 iulie 2021. 

- Susținerea online a examenului de licență 19-21 iulie 2021. 
 

3. Verificarea oficială a lucrărilor de licență/disertaţiilor studenților Academiei de Studii 
Economice din București din promoțiile anterioare 

- Verificarea oficială a lucrărilor de licență/disertaţiilor studenților Academiei de Studii Economice 
din București din promoțiile anterioare se realizează prin intermediul platformei webstudent.ase.ro 
pe baza contului personal IDM reactivat in cadrul DTIC, la fel ca și în cazul studenților din promoția 
curentă. 
- În cazul în care studenții nu își amintesc datele contului IDM care permite accesul la pagina 
personală, se pot adresa Direcției TIC pentru actualizarea datelor de autentificare conform cu 
instrucțiunile de pe http://www.net.ase.ro/IDMstudent. 

 
4. Sesiunea septembrie de susținere a lucrărilor de licență/disertație exclusiv online 

- Perioada de încărcare a lucrărilor de licență/disertație pe pagina web a studenților 27.08.2021. 
- Verificarea antiplagiat si acordarea calificativului Admis/Respins 30.08.2021. 
- Afisarea listei absolvenților care au primit calificativul Admis/Respins și înscrierea online pentru 

susținerea examenului de licență/disertație la secretariatul facultății și depunerea lucrării la adresa 
de email a departamentului din care face parte conducătorul științific 31.08.2021. 

- Susținerea online a examenului de licență/disertație 01-02.09.2021 

http://www.net.ase.ro/IDMstudent

