ACADEMIA DE POLIŢIE
,,Alexandru Ioan Cuza”
FACULTATEA DE POLIŢIE

PLANIFICAREA EXAMENELOR DE PROMOVARE
ŞI FINALIZARE A STUDIILOR
- SERIA 2015/2017 A. Pentru P.S.U.M. creditat cu un număr de 90 ECTS – 3 semestre (ce finalizează prin susţinerea examenului de disertaţie)
1. Managementul activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională
 Perioada 24.02 – 07.03.2017: susţinerea examenelor de promovare ale semestrului III – Sala de predare nr. 2, în
intervalul 1400 – 1600, astfel:
• D1: Politici de securitate globală şi regională – 25.02.2017, orele 1200 – 1400
• D2: Ordinea publică în spaţiul comunitar – 28.02.2017, orele 1400 – 1600
• D3: Comunicare şi relaţii publice – 02.03.2017, orele 1400 – 1600
• D4: Managementul proiectelor – 04.03.2017, orele 1200 – 1400
• D5: Statutul constituţional al cetăţenilor din sp. Schengen – 07.03.2017, orele 1400 – 1600
 Perioada 08 – 13.03.2017: susţinerea examenelor restante, reexaminările şi măririle de note pentru semestrele I, II şi
III - se planifică prin grija secretarului de program, cu avizul conducătorului programului de studii - Sala
Departament Poliţie, în intervalul 1400 – 1600.


Depunerea lucrărilor de disertaţie se va face în perioada 13 – 14.03.2017, între orele 900 – 1400, în
următoarele condiţii:
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• Plata integrală a taxei de şcolarizare
• Prezentarea următoarelor documente:
- referatul favorabil din partea conducătorului ştiinţific al lucrării de disertaţie
- declaraţia de onestitate din care rezultă că lucrarea îi aparţine, nu a mai fost niciodată prezentată şi nu
este plagiată
- fişa de lichidare cu avizul bibliotecii de specialitate
- chitanţa care atestă plata taxei pentru susţinerea examenului de disertaţie – în valoare de 100 ron
Formularele pentru completarea declaraţiei de onestitate, trimiterile către Serviciul financiar pentru plata taxei
de susţinere a examenului de disertaţie şi fişa de lichidare se vor elibera la Secretariatul Facultăţii de Poliţie – Studii
universitare de masterat, în vederea completării de către absolvenţi.
 PLANIFICAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE
Nr.
crt.
1.

Denumirea P.S.U.M.
Managementul activităţilor de ordine
publică şi siguranţă naţională

Data
organizării
15.03.2016

Intervalul orar
00

00

08 – 16

Sala de curs
Departamentul de Poliţie /
Departamentul de Ştiinţe
comportamentale
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B. Pentru P.S.U.M. creditate cu un număr de 120 ECTS – 4 semestre
 Planificarea examenelor de promovare a semestrului III:
PERIOADA : 03 – 15.03.2017
P.S.U.M./Locul
desfăşurării/ora

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

-

-

-

-

06
EXAMEN

07
EXAMEN

08
EXAMEN

M3

M1

M2

13
EXAMEN

14
EXAMEN

15
EXAMEN

M3

M 1, M 2

VINERI
03

M1: Sala 5, orele 1400 - 1600

M2: Sala 2, orele 1400 - 1600

(cu excepţiile menţionate)

(orele 1600 - 1800)

M3: Sala 2, orele 1400 - 1600
(cu excepţiile menţionate)

09
-

EXAMEN
M 1, M2 (orele
1600 - 1800), M 3
10
EXAMEN
M 1, M 2 (orele
1600 - 1800), M 3

M3
(orele 1600 - 1800)

Legendă:
M1: Managementul investigării fraudelor
M2: Managementul cooperării poliţieneşti internaţionale
M3: Managementul activităţilor informative
NOTĂ: repartizarea disciplinelor de examen, în zilele alocate acestora, se realizează de către secretarul fiecărui
program, cu acordul conducătorului programului de studii universitare de masterat, după consultarea titularilor de
disciplină şi se comunică studenţilor masteranzi
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