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FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ

INFORMAŢII PRIVIND ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ LA
FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ - septembrie 2018
Admiterea la Facultatea de Arhivistică se face pe bază de concurs. Sunt admişi la concurs toţi absolvenţii învăţământului liceal cu diplomă de
bacalaureat sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează atât media generală, cât şi notele obţinute la probele susţinute
Locuri disponibile: 15, dintre care 10 locuri bugetate (3 locuri rezervate pentru reprezentanţii minorităţii maghiare, care se
redistribuie, dacă nu se înscriu persoane de etnie maghiară sau dacă cei înscrişi nu obţin la proba scrisă minimum nota 5 (cinci) şi 5 locuri cu
taxă
Pentru locurile cu taxă, cuantumul taxei anuale este de 2.800 lei;
Perioada de înscriere: 03.09-07.09.2018, între orele 8.00-15.00, la sediul Academiei
În ziua depunerii dosarului de înscriere se va efectua contravizita medicală.
Pentru a putea participa la examen, candidaţii vor susţine o testare psihologică cu caracter eliminatoriu, efectuată de specialiştii Centrului de
Testări Psihologice al M.A.I., în data de 10 septembrie la sediul Academiei. Candidaţii, care au fost declaraţi “Apt” la testarea psihologică susţinută
în ultimele 6 luni trebuie să comunice la înscriere acest fapt; pentru aceştia nu mai este necesară examinarea psihologică. Rezultatele examinării se
vor afişa sub forma admis /respins la data de 11 septembrie 2018, ora 12.00 la avizierul Academiei şi pe site-ul acesteia. Se pot depune
contestații la testarea psihologică în data de 11 septembrie 2018, interval orar: 12.00-14.00.
Afişarea rezultatelor finale la testarea psihologică se va face la avizierul Academiei şi pe site-ul acesteia în data de 12 septembrie 2018.
Proba scrisă se va susţine la sediul Academiei în data de 13 septembrie 2018, ora 9.00 şi va consta într-un test grilă la disciplina Istorie
(30 de întrebări), cu durata de 90 de minute.
Afişarea rezultatelor provizorii la proba scrisă se va face la avizierul Academiei şi pe site-ul acesteia în data de 13 septembrie 2018, ora
13.00.
Depunerea eventualelor contestaţii la proba scrisă va avea loc în data de 14 septembrie 2018, interval orar 8.00-13.00. Soluţionarea
contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale se vor efectua în data de 14 septembrie 2018, ora 15.00.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere
Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează atât media generală, cât şi
notele obţinute la probele susţinute (în original şi copie);
Certificatul de naştere (în copie);
Certificatul de căsătorie (în copie);
Foaia matricolă din liceu (în original şi copie);
Fişa medicala tip M.A.I (se eliberează personal candidaţilor de către centrele medicale ale MAI în baza unei adrese emise de către
Biroul de resurse umane din cadrul Aparatului central al Arhivelor Naţionale (pentru candidaţii cu domiciul în Bucureşti şi judeţul
Ilfov) şi de către serviciile judeţene ale Arhivelor Naţionale); Candidaţii, care au fost declaraţi “Apt” la examinarea medicală de către
comisia medicală a Academiei în luna august 2018 nu mai trebuie să întocmească o nouă fişă medicală.
Patru fotografii tip buletin;
Cazierul judiciar al candidatului;
Cartea de identitate (în original şi copie);
Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi regimul de înmatriculare (buget/taxă) pentru studenţii care urmează a doua specializare;
Cererea-tip de participare la concursul de admitere;
Un dosar plic;
Dovada plăţii taxei de înscriere (pentru cei care nu sunt scutiţi) – 350 lei sau acte doveditoare, din care să rezulte că se află într-una din
situaţiile în care beneficiază de scutire de plata taxei, după caz; taxa de admitere se va achita direct la sediul facultăţii, la depunerea dosarului.
Beneficiază de scutire de la plata taxei de admitere: a) orfanii de unul sau ambii părinţi; b) candidaţii care provin din casele de copii sau din
plasament familial; c) copii ai personalului didactic în activitate; d) copii ai personalului M.A.I., în activitate, pensionat sau decedat;
Tematica si manualele necesare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat la disciplina ISTORIE și pot fi consultate la adresa:
http://www.academiadepolitie.ro/root/studii/admitere/2018/E_M_Regulament_admitere_2018_oficial.pdf
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http://www.academiadepolitie.ro/admitere.html# (a se vedea toate link-urile plasate în stânga ferestrei)

se

poate

accesa

link-ul:

Informaţii suplimentare privind admiterea la Facultatea de Arhivistică se pot solicita la nr. de telefon: 021.317.55.23 / interior 17481, 17482,
17484 și la adresa de e-mail: arhivistica@academiadepolitie.ro
Posibile cariere după absolvire:
 Arhivist/funcționar public la Arhivele Naţionale;
 Arhivist, angajat cu studii superioare, în cadrul instituțiilor publice (ministere, prefecturi, primării etc.) sau organizațiilor private (operatori
economici autorizați în prestarea de servicii arhivistice, bănci, companii de asigurări etc.), specialist în gestionarea arhivelor clasice (pe hârtie)
și/sau electronice;
 Asistent de cercetare în istorie;
 Documentarist;
 Conservator de arhivă (studii superioare).

Calendarul concursului de admitere la Facultatea de Arhivistică
Septembrie 2018

PERIOADA DE CONCURS: 3-14 septembrie 2018
Înscrierea candidaţilor şi vizita medicală – 3-7 septembrie 2018, orele: 8.00 -15.00
Testarea psihologică - 10 septembrie 2018
Afişarea rezultatelor la testarea psihologică - 11 septembrie 2018, ora 12.00
Depunerea contestaţiilor la testarea psihologică - 11 septembrie 2018, orele: 12.00-14.00
Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale la testarea psihologică - 12
septembrie 2018
Susţinerea probei scrise (90 minute)- 13 septembrie 2018, ora 9.00
Afişarea rezultatelor provizorii la proba scrisă - 13 septembrie 2018, ora 13.00
Depunerea contestaţiilor la proba scrisă - 14 septembrie 2018, interval orar 8.00-13.00
Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale - 14 septembrie 2018, ora 15.00

