Sinteza proiectului POSDRU/86/1.2/S/62307
NR.
CRT.
1.

DETALII GENERALE DESPRE
PROIECT
STRUCTURA BENEFICIARĂ

DESCRIERE

2.
3.
4.

TITLUL PROIECTULUI
STADIUL IMPLEMENTĂRII
INSTRUMENT DE FINANŢARE,

Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară
În implementare
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

AXA PRIORITRĂ,

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

Domeniul major de intervenţie 1.2. „Calitate în învăţământul superior”.
DOMENIUL DE INTERVENŢIE
5.
6.

MANAGER DE PROIECT
PARTENERI

Conf.univ.dr. Comisar şef de poliţie OLTEANU GABRIEL ION
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din IAŞI

7.

OBIECTIVUL ASUMAT DIN PPS
/OBIECTIVUL GENERAL

Proiectul este conceput să dezvolte, ca obiectiv principal, un program de master care să asigure o pregătire complexă
specialiştilor ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul criminalisticii – în fapt Criminalistica acoperă cea mai mare parte
a activităţilor cu caracter aplicativ care se desfăşoară în domeniul judiciar.

8.

SCOPUL PROIECTULUI

Să contribuie, prin programul de master, la pregătirea unor specialişti cu competenţe într-un domeniu complex ce
trebuie să fie de succes, cu rezultate importante pentru societate – îmbunătăţirea calităţii actului judiciar, respectarea
drepturilor omului, reducerea numărului de erori judiciare, a autorilor cu identitate necunoscută, etc.
Ca obiective operaţionale proiectul urmăreşte:
-

Îmbunătăţirea managementului universitar şi creşterea capacităţii universităţilor partenere de a furniza, un

program de master pentru pregătirea corespunzătoare a specialiştilor criminalişti;
-

Plan de învăţământ şi programe analitice adecvate competenţelor necesare masteranzilor pe piaţa forţei de

muncă;
-

Extinderea oportunităţilor de învăţare şi promovare a inovării în domeniul criminalisticii;

-

Consolidarea cooperării dintre cele două universităţi;

-

Cooperarea cu principalele instituţii din mediul profesional pentru implementarea cerinţelor standardelor

ocupaţionale din domeniu în programul de master.
-

Dezvoltarea unor activităţi de cercetare ştiinţifică care să implice şi masteranzii;
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-

Elaborarea de cursuri şi alte materiale documentare cu înaltă valoare ştiinţifică;

-

Dezvoltarea şi îmbunătăţirea mobilităţii cadrelor didactice şi masteranzilor prin desfăşurarea de vizite de

documentare în instituţii de prestigiu din Austria, Franţa, şi Marea Britanie;
-

Organizarea şi desfăşurarea de manifestări ştiinţifice cu participare internaţională;

-

Extinderea utilizării TIC în activităţile de predare/învăţare, management şi planificare a activităţilor prevăzute

în program;
-

Promovarea unei înalte interdisciplinarităţi ştiinţifice şi tehnologice, o diversitate a cazuisticilor abordate ca

bază practică;
-

Impunerea şi menţinerea standardelor academice în toate activităţile prevăzute în program;

-

Recunoaşterea şi valorificarea competenţelor personalului didactic şi potenţialului de învăţare al

masteranzilor;

9.

JUSTIFICAREA
NECESITĂŢII
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

-

Acceptarea diversităţii organizaţionale şi culturale;

-

Dezvoltarea şi impunerea unui sistem de evaluare complex şi flexibil;

-

Îmbunătăţirea serviciilor de documentare ştiinţifică şi bibliotecă;

-

Promovarea programului de master la nivel naţional şi european;

-

Realizarea şi publicarea unui periodic al programului de master numit „Forumul criminaliştilor”.

Proiectul urmăreşte consacrarea unei noi forme de pregătire a specialiştilor din domeniul aplicării legii – mai complexe,
mai eficiente, mai adecvate cerinţelor de pe o piaţă a muncii tot mai dinamică – şi, pe cale de consecinţă o schimbare
de strategie, o nouă opţiune – desprinderea de limitările pregătirii în cadrul unei singure facultăţi.
Implementarea proiectului este justificată de trei categorii de necesităţi:
-

nevoia de pregătire a absolvenţilor ciclului de licenţă care îşi desfăşoară activitatea sau îşi doresc să dezvolte o

carieră în domeniul judiciar ori în domenii conexe, a celor ce pot a avea un plus de competenţă în zona profesională
unde îşi desfăşoară sau unde doresc să-şi desfăşoare activitatea;
-

nevoia sistemului de a compatibiliza sistemul de învăţământ cu standardele europene şi cu transformările

generate de Spaţiul European al Învăţământului Superior (Declaraţia de la Bologna);
-

nevoia pieţei muncii ce solicită persoane cu o pregătire complexă, pragmatice apte să îndeplinească cu succes

sarcinile specifice funcţiilor din domeniu.
Criminalistica aplicată, domeniu vast şi complex, la nivel de „specialist”, presupune competenţe deosebite, înţelegerea
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mecanismelor, posibilităţilor şi riscurilor, conexiunilor fiecărei activităţi desfăşurate iar acestea nu se pot dezvolta decât
prin parcurgerea unor programe complexe precum ne propunem să fie masterul „Cercetări criminalistice aplicate”.
Greu de acceptat, însă este un adevăr: dacă vrei să fii un specialist bun trebuie să ai o pregătire complexă iar în prezent
o asemenea pregătire nu este disponibilă pe piaţa serviciilor de educaţie.
Cele două universităţi partenere au nevoie să depăşească stadiul actual de limitare a discursului ştiinţific pe
considerente ce ţin de specializarea facultăţilor, au nevoie să-şi depăşească propria condiţie, orgoliile, ignoranţa şi,
uneori, incompetenţa. Sunt prea multe erori, limitări, blocaje legate de „nu ştiu”, „nu cred”, „n-am auzit”, „nu trebuie să
ştiu”, „n-am treabă cu ...”. Funcţionari aparent puturoşi ridică din umeri şi îşi modelează filosofic inflexiunile vocale în
încercarea de a dezvolta o imagine de oameni care stăpânesc lucrurile fără să le înţeleagă esenţa. Performanţa
profesională este legată de pregătirea complexă, aplicativă.
Cercetarea ştiinţifică desfăşurată de către cadrele didactice, dincolo de mirajul descoperirii are nevoie de confirmare, de
diseminarea rezultatelor, de motivaţie, de completarea dotării şi, toate acestea, nu se pot face decât în contextul
derulării de programe cu aport suplimentar de finanţare şi resursă umană. De exemplu, folosind finanţarea obţinută prin
prezentul proiect vom urmări completarea infrastructurii materiale a laboratoarelor şi atelierelor, care vor permite
realizarea unor protocoale experimentale de investigare ştiinţifică de înaltă performanţă şi a unor procedee compatibile
de intervenţie pe diversele elemente structurale ale probelor în litigiu. Proiectul va urmări elaborarea şi implementarea
unor noi metode prin implicarea în sistem de co-asistare a tehnicilor analitice folosite în diferite domenii în vederea
creării unui sistem de analiză de înaltă rezoluţie cu specificitate pe un anumit material sau o caracteristică de expertizat,
ce va permite evidenţierea unor aspecte privind elementele legate de provenienţă, utilizare, contrafacere, tehnologii de
fabricaţie, ateliere de producţie şi sisteme de transfer/circulaţie/trafic.
Valoarea adăugata a proiectului este generată pe mai multe planuri:
-

dezvoltarea şi implementarea unui curriculum complex în cadrul masterului „Cercetări criminalistice

aplicate”;
-

pregătirea unui număr de minim 40 de masteranzi în prima serie;

-

un set complet de suporturi de curs publicate pe hârtie şi în format electronic;

-

publicarea a 5 studii de specialitate în edituri recunoscute cel puţin pe plan intern (clasificate CNCSIS),

publicarea a minim 4 articole în reviste cotate internaţional;
-

un plus de infrastructură de cercetare;

-

dezvoltarea de parteneriate inter-universitare;
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-

o reformă în domeniul pregătirii specialiştilor din domeniu;

-

modificarea în sens pozitiv a prestaţiei absolvenţilor pe piaţa muncii;

Ţinând cont de exigentele din materia drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, de practica judiciara in
materia abuzului, de necesitatea persoanelor de securitate a propriei persoane si a apropiatilor, de necesitatea
promovarii de solutii echilibrate (de tip castig-castig) in care partile implicate in ancheta sa se identifice ca persoane si
interese fundamentale, de gasirea de solutii care sa permita dezvoltarea unei cariere, pentru functionarul public, al carei
succes sa fie recunoscut si apreciat in societate, echipa isi propune sa fundamenteze o nouă strategie de pregătire care
sa reprezinte un salt calitativ, sa completeze ceea ce este insuficient dezvoltat sau devenit perimat in conditiile
schimbarilor sociale.
10.

GRUP ŢINTĂ

11.

ACTIVITĂŢI

Grupul ţintă al proiectului se referă la:
- Studenţi - 60;
- Personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare - 15;
- Membrii ai partenerilor sociali în educaţie
4.
Proiectul este conceput să se desfăşoare pe parcursul a patru etape:
1.

pregătirea programului de master

2.

desfăşurarea programului de master

3.

evaluarea modului de desfăşurare şi a rezultatelor obţinute

4.

dezvoltarea programului în timp şi spaţiu

Am sistematizat patru categorii de activităţi:
-

activităţi de management şi de monitorizare internă a proiectului.

-

activităţi cu grupul de profesori experţi;

-

activităţi destinate grupului ţintă;

-

activităţi de informare în mediul universitar şi cel profesional:

Pregătirea programului de master
-

Constituirea grupului de experţi din cadrul proiectului prin organizarea resurselor umane implicate – echipa

managerială, echipa de implementare; Lansarea proiectului; prezentarea proiectului; prezentarea obiectivelor şi
activităţilor POSDRU şi a locului proiectului în cadrul acestui program;
-

Definirea responsabilităţilor membrilor echipei (fişa postului);

-

Definirea strategiei de comunicare, monitorizare, evaluare şi control;
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-

Desfăşurarea de întâlniri de lucru;

-

Derularea achiziţiilor;

-

Comunicare, monitorizare, evaluare şi control

-

Schimb de bune practici, vizite de studiu, sesiuni de informare, seminarii, conferinţe în vederea asigurării şi

managementului calităţii în învăţământul superior;
-

Raportare periodică/semestrială;

-

Definirea planului de învăţământ;

-

Armonizarea obiectivelor programelor de studiu din cadrul programului de master, utilizarea platformelor

universităţilor partenere, implicarea unor structuri beneficiare – din justiţie, poliţie, institute de criminalistică, etc.
-

Elaborarea programelor de studiu, a materialelor şi instrumentelor didactice;

-

Evaluarea şi aprobarea programului de master la nivel de facultate şi la nivel universitate;

-

Conceptualizare, optimizare şi adaptare în vederea evaluării la nivel naţional (ARACIS);

-

Selecţia candidaţilor – înscriere, verificarea dosarelor, concurs de admitere;

-

Furnizarea de sprijin financiar sub formă de burse pentru masteranzi;

-

Desfăşurarea unor ateliere de master precum: „Metodologii moderne în cercetarea ştiinţifică”; „Tehnologii

actuale de documentare”;
-

Dezvoltarea si furnizarea programelor de studiu pentru grupul ţintă;

-

Elaborare suport curs in format electronic;

-

Crearea şi întreţinerea paginii web destinată proiectului;

-

Stabilirea structurii unui periodic de informare – „Forumul Criminaliştilor”; editarea, publicarea şi distribuirea

periodicului;
-

Activităţi de promovare specifică (Zilele porţilor deschise, Zilele carierei, etc.); publicitate în mass-media, în

cadrul organizaţiilor profesionale, sindicate, participare la târguri unde sunt prezentate oferte educaţionale, ş.a.
Desfăşurarea programului de master
-

Desfăşurarea de întâlniri de lucru înaintea fiecărui modul pentru soluţionarea problemelor operaţionale;

-

Desfăşurarea de achiziţii;

-

Audit tehnic si financiar

-

Raportare periodică/semestrială.

-

Expuneri, seminarii, lucrări practice, activităţi de cercetare ştiinţifică şi de evaluare;
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-

Introducerea în cadrul discursului ştiinţific a elementelor de noutate, a temelor de actualitate;

-

Informarea, promovarea şi diseminarea rezultatelor obţinute;

-

Realizarea ofertei de cercetare având in vedere competenţele cadrelor didactice şi ale masteranzilor;

-

Publicarea de monografii, tratate, cursuri, de articole ştiinţifice în revistele de specialitate, brevetarea de

invenţii;
-

Îndrumarea cercetării ştiinţifice în vederea elaborării disertaţiilor;

-

Participarea la manifestări ştiinţifice;

-

Desfăşurarea unor ateliere de master precum: „Redactarea şi prezentarea articolelor şi rapoartelor ştiinţifice”,

„Analiza şi prezentarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice proprii”;
-

Mobilităţi academice; sesiuni speciale de prezentare a rezultatelor;

-

Organizarea de activităţi de elaborare şi susţinere a dizertaţiilor;

-

Actualizarea, dezvoltarea şi managementul bazelor de date, inclusiv corelarea şi conectarea cu alte baze de

date relevante;
-

Realizarea de abonamente la reviste şi baze de date specializate;

-

Achiziţionarea de cărţi şi alte publicaţii relevante pentru domeniile studiate;

-

Construirea unei platforme database sistems în vederea centralizării, facilitării şi diseminării rezultatelor

cercetării;
-

Editarea, publicarea şi distribuirea periodicului „Forumul criminaliştilor”.

-

Publicitate în mass-media, în mediul intern al celor două universităţi partenere, în mediul profesional prin

structuri formale, organizaţii profesionale, sindicate, etc.
-

Informaţii pe pagina web a proiectului; dezvoltarea şi administrarea unui forum în mediul informatic;

-

Înfiinţarea, dezvoltarea şi consolidarea de reţele, parteneriate şi acorduri de cooperare cu universităţi, institute

şi centre de cercetare din România şi Europa.
Evaluarea modului de desfăşurare şi a rezultatelor obţinute
-

Administrarea de chestionare cu întrebări relevante pentru membrii echipei manageriale, echipei de

implementare a proiectului şi masteranzi;
-

Desfăşurarea de interviuri cu persoanele care au avut legătură cu momentele sau situaţiile „fierbinţi”;

-

Audit tehnic si financiar

-

Analiza impactului derulării programului de master în mediul academic şi în cel profesional;
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-

Elaborarea unei sinteze care va conţine principalele riscuri legate de dezvoltarea programului de master;

-

Elaborarea de evaluări cu privire la adecvarea programei, actualitatea discursului ştiinţific, impactul la nivel de

grup şi individual;
Asigurarea dezvoltării programului de master în timp şi spaţiu
-

Analiza oportunităţilor şi elaborarea unei strategii pentru dezvoltarea programului de master;

-

Derularea de vizite, prezentări, negocieri pentru noi parteneriate;

-

Monitorizarea respectării fluxurilor financiare şi asigurarea corectitudinii şi continuităţii finanţării;

-

Raportare periodică/semestrială şi raportarea finală;

-

Organizarea unor mese rotunde în vederea armonizării obiectivelor programelor de studiu din cadrul

programului de master; Analiza particularităţilor apărute ca urmare a dezvoltărilor în alte spaţii.
-

Reanalizarea planului de învăţământ în funcţie de modul în care, în noile parteneriate se insistă pentru ajustări;

-

Evaluarea şi aprobarea programului de master la nivel de facultate şi universitate – dacă programul se va

derula în parteneriat cu alte universităţi;

12.

REZULTATE

-

Selecţia candidaţilor – înscriere, verificarea dosarelor, concurs de admitere;

-

Dezvoltarea si furnizarea programelor de studiu;

-

Continuarea editării, publicării şi distribuirii periodicului „Forumul Criminaliştilor”;

-

Activităţi de promovare specifică.

Urmărim obţinerea unor rezultate de etapă şi finale astfel:
În ceea ce priveşte rezultatele de etapă, urmărim:
1.

Pregătirea programului de master:

-

operaţionalizarea resursei umane;

-

operaţionalizarea strategiei de comunicare, monitorizare, evaluare şi control;

-

realizarea achiziţiilor planificate;

-

asigurarea legalităţii desfăşurării fluxurilor financiare;

-

obţinerea celui mai bun standard în zona de cunoaştere accesată prin programele de studiu şi a celui mai

performant know-how în desfăşurarea programului de master;
-

îndeplinirea standardelor de raportare solicitate de finanţator;

-

obţinerea aprobărilor şi acreditării necesare desfăşurării programului de master;

-

selecţionarea candidaţilor şi participarea acestora la atelierele „Metodologii moderne în cercetarea ştiinţifică”;
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„Tehnologii actuale de documentare”;
-

plata burselor pentru masteranzi;

-

operaţionalizarea fluxurilor didactice şi de documentare a masteranzilor;

-

promovarea proiectului în mediul universitar şi profesional.

2.

Desfăşurarea programului de master:

-

realizarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea modulelor de pregătire;

-

realizarea achiziţiilor şi a celorlalte cheltuieli necesare;

-

funcţionarea fluxurilor de documentare;

-

optimizarea desfăşurării, seminariilor, lucrărilor practice, activităţilor de cercetare ştiinţifică, evaluărilor,

elaborării şi susţinerii disertaţiilor;
-

diseminarea rezultatelor obţinute;

-

realizarea mobilităţilor academice;

-

dezvoltarea de reţele şi parteneriate în mediul universitar şi al institutelor de cercetare.

3.

Evaluarea modului de desfăşurare şi a rezultatelor obţinute:

-

elaborarea şi implementarea unei strategii de lucru;

-

identificarea disfuncţionalităţilor ;

-

evaluarea impactului desfăşurării programului de master în mediul universitar şi profesional;

-

identificarea principalele riscuri legate de dezvoltarea programului de master.

4.

Asigurarea dezvoltării programului de master în timp şi spaţiu

-

elaborarea şi implementarea unei strategii de dezvoltare;

-

creşterea numărului de masteranzi înscrişi pentru noua serie;

-

dezvoltarea de noi parteneriate în ţară şi în străinătate ;

-

confirmarea valorii planului de învăţământ, a programelor analitice, a colectivului de cadre didactice şi a

managementului programului de master;
-

obţinerea aprobărilor şi acreditării necesare desfăşurării noilor programe de master derulate în parteneriat cu

alte universităţi.
Din punct de vedere cantitativ:
-

vor fi sprijiniţi 25 de masteranzi prin burse de studiu;

-

după prima serie (pilot) programul de master se va desfăşura în minim trei locaţii – min. 25 de masteranzi;
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-

masteranzii vor prezenta la diferite manifestări ştiinţifice min. 30 comunicări ştiinţifice dintre care min. 10 vor

fi publicate în publicaţii clasificate;
-

pe lângă suporturile de curs, cadrele didactice vor publica min. 4 studii ştiinţifice – rezultat al cercetării

ştiinţifice desfăşurate în cadrul programului de master;
-

numărul de vizite în alte universităţi din ţară - 2, din străinătate - 3;

-

numărul de visiting professors – 5;

-

numărul de workshopuri realizate - 3;

-

numărul de simpozioane cu participare internaţională organizate - 1

-

estimăm ca aproximativ 80% dintre masteranzi să obţină pe perioada studiilor masterale note „9” şi „10”;

-

toţi masteranzii vor participa la min. o vizită de documentare în cei 2 ani ai programului de master;

-

„Forumul criminaliştilor” va fi o publicaţie ce va fi clasificată, cel puţin, la nivel naţional – CNCSIS.

-

min. 60% dintre absolvenţii programului de master îşi vor schimba funcţia, pentru una mai calificată şi mai

bine plătite, în primii 3 ani de la absolvire;
-

min. 4 absolvenţi ai programului de master îşi vor continua studiile la nivel de doctorat în primii 2 ani de la

absolvire;
Ca rezultat final urmărim consacrarea unei noi forme de pregătire a specialiştilor din domeniul aplicării legii – mai
complexe, mai eficiente, mai adecvate cerinţelor de pe o piaţă a muncii tot mai dinamică – şi, pe cale de consecinţă o
schimbare de strategie, o nouă opţiune – desprinderea de limitările pregătirii în cadrul unei singure facultăţi. Cum, în
cazul de faţă, înfiinţarea unei facultăţi de criminalistică (prezenţă consacrată în viaţa universitară din ţările Americii de
Sud, Asia de Sud-Est sau Australia) nu este viabilă pe termen scurt, pregătirea de specialişti poate evolua, în sensul
13.

VALOAREA
TOTALĂ:
FINANŢARE＋COFINANŢARE (LEI
ŞI EURO FĂRĂ TVA)

14.

DURATA (DATA ÎNCEPERII, DATA
FINALIZĂRII)
PROBLEME
IDENTIFICATE
/
MODIFICĂRI
PE
PARCURSUL
IMPLEMENTĂRII

15.

aşteptat de societate, numai prin dezvoltări de tipul celei urmărite prin programul de master propus.
Valoarea totală a proiectului este: 8.457.976,00 lei, aprox. 2.026.736,32 euro ( la un curs de 4,1732 lei pentru 1 euro).
Valoarea totală eligibilă: 7.963.401,00 lei
Valoare FSE: 6.131.818,77 lei
Contribuţia eligibilă a Beneficiarului: 1.831.582,23 lei
01.09.2010
31.08.2013
Notificarea nr.1 (înlocuirea contului în care se face virarea sumelor), Notificarea nr.2 (înlocuirea responsabilului
financiar), Notificarea nr.3 (înlocuirea unor persoane implicate în implementarea proiectului), Notificarea nr.4
(modificarea art.8 din Acordul de parteneriat), Notificarea nr.5 (înlocuirea unor propuneri de achiziţii), Notificarea
nr.6 (înlocuirea perioadelor de desfăşurare a activităţilor planificate în Graficul activităţilor proiectului), Notificarea
nr.7 (înlocuirea perioadelor de desfăşurare a activităţilor planificate în Graficul activităţilor proiectului), Notificarea
nr.8 (înlocuirea unor persoane implicate în implementarea proiectului), Notificarea nr.9 (înlocuirea reprezentantului
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16.

INDICATORI

legal al beneficiarului), Notificarea nr.10 (introducerea unor persoane în cadrul echipei de implementare a
proiectului), Notificarea nr.11 (înlocuirea perioadelor de desfăşurare a activităţilor planificate în Graficul activităţilor
proiectului), Act adiţional nr.1 (în vederea restituirii contravalorii T.V.A.), Act adiţional nr.2 (modificarea Anexei
3/Acordul de parteneriat).
Indicatori de „output”(măsoară rezultatele proiectului):
- Număr de universităţi sprijinite: 2
- Număr de calificări dezvoltate/actualizate – învăţământul superior 1
- Număr de participanţi la instruire – învăţământ superior 50
- Număr de programe licenţă/masterat dezvoltate/adaptate conform CNCSIS – învăţământ superior 1
Indicatori de „result”(măsoară îndeplinirea scopului proiectului):
-

ID
1.
2.

3.
4.
ID
5.
6.
7.

Ponderea universităţilor sprijinite care au primit acreditare prin prisma noilor standarde de asigurare a
calităţii(%) - 2
Număr de calificări validate – 1
Ponderea programelor de studii desfăşurate conform CNCSIS(%) - 6
Număr de studenţi care au beneficiat de operaţiunile finanţate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior -50
Număr de programe de licenţă/masterat conform CNCSIS implementate – învăţământ superior – 1
Număr de universităţi acreditate conform standardelor de calitate – învăţământ superior - 2
Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect – învăţământ superior - 1
Indicatori adiţionali (output)
confirmarea valorii planului de învăţământ, a programelor analitice, a colectivului de cadre
didactice şi a managementului programului de master
pe timpul desfăşurării proiectului masteranzii vor prezenta la diferite manifestări ştiinţifice
minim 40 comunicări ştiinţifice dintre care minim 15 vor fi publicate în publicaţii
clasificate
pe lângă suporturile de curs, cadrele didactice vor publica minim 4 studii ştiinţifice ca
rezultat al cercetării ştiinţifice desfăşurate în cadrul programului de master
estimăm ca aproximativ 80% dintre masteranzi să obţină pe perioada studiilor masterale
note „9” şi „10”;
Indicatori adiţionali (result)
estimăm că cel puţin 60% dintre absolvenţii programului de master îşi vor schimba funcţia,
în favoare uneia mai calificate şi mai bine plătite, în primii 3 ani de la absolvire
cel puţin 4 absolvenţi ai programului de master îşi vor continua studiile la nivel de doctorat
în primii 2 ani de la absolvire
Consacrarea unei noi forme de pregătire a specialiştilor din domeniul aplicării legii –
Cercetări criminalistice aplicate – mai complexe, mai eficiente, mai adecvate cerinţelor de
pe o piaţă a muncii tot mai dinamice şi, pe cale de consecinţă o schimbare de strategie, o
nouă opţiune: desprinderea de limitările pregătirii în cadrul unei singure facultăţi.

Valoare
1
40

4
50
Valoare
35
4
1
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