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Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii
universitare de licență este elaborat în conformitate cu:
a) Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
b) Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările
ulterioare;
c) Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine
examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate;
d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005, privind asigurarea calităţii educaţiei,
aprobată prin Legea nr. 87/2006;
e) H.G. nr. 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei
domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora;
f) Ordinul M.E.N. nr 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a
examenelor de licență/diplomă și disertație, cu modificările și completările ulterioare;
g) Metodologia de evaluare externă, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă
ARACIS;
h) Carta Universitară a Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza’’;
i) Regulamentul de ordine interioară al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.
Art. 2
(1) Prezentul Regulament este elaborat în scopul desfăşurării optime a procesului didactic pentru
programul de studii universitare de licență, prin stabilirea unor reglementări proprii raportate la
specificul instituţional al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, denumită în continuare
Academia.
(2) Regulamentul este elaborat în conformitate cu metodologia-cadru din ordinul nr 6125/2016 privind
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și
disertație, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea altor prevederi legale în vigoare.
Art. 3 Recrutarea, selecţia şi înscrierea candidaţilor la concursul de admitere în cadrul programului de
studii de licenţă, precum şi toate aspectele ce ţin de organizare, desfăşurarea şi stabilirea rezultatelor
acestui concurs sunt supuse prevederilor imperative ale Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de
Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” adoptat anual de către Senatul Universitar și publicat pe site-ul
instituţiei.
Capitolul II
ORGANIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Art. 4
(1) Calitatea de student în cadrul Programului de studii se dobândeşte prin înmatriculare şi se pierde,
prin exmatriculare sau absolvire, în condiţiile legii, ale actelor administrative normative subsecvente
adoptate la nivelul Academiei de Poliţie şi ale prezentului Regulament.
(2) Înmatricularea studenţilor în anul I de studii se efectuează de către Secretariatul Facultăţii, prin
Dispoziţia Rectorului, emisă până la data începerii fiecărui an universitar, document care stabileşte:
a) seriile pe ani de învăţământ şi numărul de studenţi ce frecventează cursurile Academiei în anul
universitar respectiv;
b) organizarea formaţiunilor de studenţi;
c) nominalizarea personalului didactic pentru funcţia de îndrumător şi repartizarea acestuia pe grupe de
studenţi;
d) alte aspecte pe care Senatul Universitar, Consiliul de Administraţie sau Consiliul facultăţii, le
consideră necesare pentru buna desfăşurare a procesului instructiv educativ.
(3) În cadrul Programului de licenţă pot fi înmatriculaţi ca studenţi:
a) candidaţii declaraţi admis în urma susţinerii concursului de admitere;
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b) persoanele care fac obiectul protocoalelor încheiate în acest sens cu alţi beneficiari decât
M.A.I.;
c) alte categorii de persoane, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Studenţii înmatriculaţi în cadrul acestui Program de studii au un statut special, derivat din legislaţia
în domeniu, conferit de natura obligaţiilor, precum şi de restrângerea unor drepturi şi libertăţi, potrivit
reglementărilor în vigoare.
(5) Fiecărui student i se întocmeşte un dosar personal, conform reglementărilor legale în vigoare, şi i se
eliberează carnetul de student, precum şi celelalte documente individuale prevăzute de Regulamentul
privind activitatea profesională a studenţilor din Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza’’, care
reglementează regimul juridic.
Art. 5
(1) Frecvenţa studenţilor este obligatorie la toate activităţile didactice şi de pregătire profesională
prevăzute în planurile anuale de învăţământ şi în celelalte document adoptate la nivelul Facultăţii sau
al Academiei.
(2) Evidenţa frecvenţei este consemnată în catalogul clasei respectiv în celelalte documente gestionate
de către cadrele didactice/responsabilul desemnat care conduce sau coordonează activităţile prevăzute
la alin.1.
Art. 6
(1) Studenţii nu pot repeta anii de studiu.
(2) În cazul nepromovării din motive imputabile, se aplică prevederile Regulamentului privind
activitatea profesională a studenţilor din Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”.
Art. 7
(1) Absenţele se motivează săptămânal, de către instructorul superior de an/comandant de batalion sau
cadrul didactic îndrumător al clasei, după caz, pe propria răspundere.
(2) Motivarea absenţelor se face prin încercuirea acestora, pe baza documentelor justificative
prezentate de student, păstrate la persoana care efectuează activitatea prevăzută la alin. (1).
(3) Se motivează absenţele determinate de:
a) afecţiuni medicale, dovedite cu documente, eliberate de Centrul Medical al Academiei sau
de alte instituţii sanitare, acestea din urma purtând avizul Medicului şef al Academiei;
b)forţă majoră, dovedită prin orice mijloc de probă;
c) participarea la activităţile ştiinţifice şi/sau culturare, misiuni, aplicaţii şi competiţii sportive
locale, desfăşurate în ţară sau în afara acesteia, aprobate de către Rectorul Academiei (înlocuitorul
legal);
d) permisii şi învoiri acordate potrivit normelor legale;
e) executarea serviciului de permanenţă;
f) alte situaţii justificative, apreciate de către instructorul superior de an/comandantul de
batalion sau cadrul didactic îndrumător al clasei.
Art. 8 Stagiile de practică ale studenţilor se execută în Academie sau la instituţiile beneficiare, potrivit
prevederilor corespunzătoare ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de
practică ale studenţiilor la nivelul Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”.
Art. 9
(1) Programele de studii universitare de licenţă din Academia de Poliție se finalizează cu examen de
licenţă pentru ciclul de studii universitare de licenţă sau cu examen de diplomă pentru învăţământul
universitar de licenţă din domeniul ştiinţelor inginereşti, denumit în continuare examen de
licenţă/diplomă, conform prevederilor din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare şi ,,Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de
licență/diplomă în Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, adoptat anual.
(2) La învăţământul de zi, durata normală a studiilor universitare de licenţă este de 3-4 ani şi
corespunde unui număr de 60 de credite de studiu transferabile pentru un an de studiu. Durata studiilor
de licenţă pentru învăţământul tehnic este de 4 ani.
(3) În Academia de Poliție durata studiilor universitare este de 3 ani pentru programele de studii
organizate de Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – programul “Administrație Publică”,
Facultatea de Poliție, Facultatea de Jandarmi, Facultatea Poliţie de Frontieră, Facultatea de Arhivistică
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și Centrul de învăţământ cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă – programul „Ordine și
Siguranță Publică”, și de 4 ani pentru Facultatea de Pompieri, Centrul de învăţământ cu frecvenţă
redusă şi învăţământ la distanţă–programul “Drept”-ID şi Facultatea de Știinte Juridice și
Administrative –programul „Drept”.
(4) Academia de Poliție poate organiza, în funcție de solicitările de pe piața muncii și la cererea
beneficiarilor săi, cu finanţare din resurse proprii sau ale M.A.I, şi studii în alte specializări decât cele
prevăzute prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea procedurilor de autorizare şi acreditare.
Art. 10 (1) Studiile universitare de licenţă asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei
profesii în vederea inserției pe piața forței de muncă, prin cunoştinţe generale şi de specialitate
corespunzătoare.
(2) Studiile universitare de licență oferă cunoștințe și competențe largi, pe domenii de studii.
Art. 11 (1) În Academia de Poliție se organizează studii universitare de licenţă la următoarele forme
de învăţământ: cu frecvenţă (IF), cu frecvenţă redusă (IFR) şi la distanţă (ID).
(2) Durata programelor de studii la IFR/ID este egală cu durata programelor similare la forma IF.
(3) Studiile universitare de licenţă corespund unui număr de credite de studii transferabile cuprins între
minimum 180 şi maximum 240, conform Sistemului european de credite transferabile.
(4) În cadrul studiilor universitare de licenţă este obligatorie efectuarea unor stagii de practică.
Art. 12 (1)Structura anului universitar se aproba de către Senatul universitar iar anul universitar
începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie și include două semestre.
(2) Un semestru are, de regula, o durata de 14 săptămâni de activităţi didactice urmate, de regula, de
minimum 3 săptămâni de examene şi 4 săptămâni de practică.
Art. 13 Senatul universitar al Academiei aprobă anual, cu cel puţin trei luni înainte de începerea
anului universitar - calendarul activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de studiu.
Art. 14 Modalitatea de evaluare a pregătirii studenţilor şi promovarea anului de studii se realizează
potrivit ,,Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor din Academia de Poliţie
,,Alexandru Ioan Cuza”.

Art. 15
(1) Diploma acordată după finalizarea studiilor universitare de licenţă atestă că titularul acesteia a
dobândit cunoştinţe si competente generale si de specialitate, precum si abilitaţi cognitive specifice
profesiei.
(2) Cunoştinţele generale permit abordările ştiinţifice ale domeniului de specialitate, care sa asigure
înţelegerea, inovarea si crearea de cunoştinţe noi, precum si comunicarea efectiva orala si scrisa în
domeniul de specialitate si în contexte culturale diverse.
(3) Cunoştinţele de specialitate se refera la procesele de cunoaştere, reproducere si înţelegere specifice
domeniului de studiu considerat ca un tot, a modului de stabilire de relaţii cu cunoaşterea din alte
discipline si arii profesionale, familiarizarea cu cele mai recente dezvoltări ale cunoaşterii siale
aplicaţiilor profesionale din domeniu, precum si înţelegerea si aplicarea principiilor si metodelor
fundamentale de investigare specifice.
(4) Competentele generale se refera la:
a) culegerea, analiza si interpretarea de date si de informaţii din punct devedere cantitativ si calitativ,
din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale si din literatura în domeniu,
pentru formularea deargumente, decizii si demersuri concrete;
b) utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisa si orala, inclusiv într-o limba străină;
c) utilizarea tehnologiilor informatice;
d) asumarea responsabilităţii de a elabora un program personal de autoperfecţionare;
e) conceperea si conducerea proceselor specifice domeniului.
(5) Abilităţile cognitive specifice presupun:
a) aplicarea conceptelor, teoriilor si metodelor de investigare fundamentale din domeniul de
studiu, pentru formularea de proiecte si demersuri profesionale;
b) capacitatea de sintetizare si interpretare a unui set de informaţii, de rezolvare a unor
probleme de baza si de evaluare a concluziilor posibile;
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c) analiza independenta a unor probleme si capacitatea de a comunica si a demonstra soluţiile
alese;
d) capacitatea de a evalua probleme complexe si de a comunica în mod demonstrativ
rezultatele evaluării proprii;
e) iniţiativa în analiza si rezolvarea de probleme.
(6) Competentele de specialitate se stabilesc prin reglementari proprii fiecărui domeniu.
Art. 16
(1) Studiile universitare de licenţă pot fi continuate prin studii universitare de masterat.
(2) În anumite domenii si specializări la care studiile universitare de licenţă nu sunt continuate de
studii universitare de masterat, absolvenţii pot opta, în condiţiile stabilite de universităţi, pentru studii
universitare de masterat organizate în alte domenii.
Art. 17
(1) În unele situaţii expres stabilite de lege, susţinerea examenului de finalizare a studiilor de licenţă
de către studenţii absolvenți ai diferitelor programe de studiu din Academie se face pe baza încheierii
unui protocol între Academia de Poliţie şi alte instituţii acreditate organizatoare ale examenului de
licență/diplomă.
(2) Absolvenţii programelor de studii autorizate provizoriu din Academia de Poliţie susţin examenul
de licenţă/diplomă în cadrul altor instituţii de învăţământ superior acreditate, care şcolarizează
programe identice sau similare, în baza unui protocol încheiat între cele două instituţii de învăţământ
superior, cu aprobarea senatelor universitare, după avizul favorabil al consiliilor de administraţie.
(3) Programele de studii "similare" sunt stabilite de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Superior (ARACIS).
(4) Înscrierea absolvenţilor pentru examenul de licenţă/diplomă se realizează de către instituţia de
învăţământ superior în care au urmat studiile, în baza protocolului încheiat între cele două instituţii de
învăţământ superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 18
(1) În situaţia în care, la nivel naţional, într-un domeniu de licenţă există numai programe de studii
universitare de licenţă/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, absolvenţii acestor programe
susţin examenul de licenţă/diplomă la instituţii de învăţământ superior acreditate care au programe de
studii universitare de licenţă/specializări acreditate similare, stabilite de către Agenţia Română de
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.
(2) În situaţii excepţionale, temeinic argumentate, o instituţie de învăţământ superior acreditată poate
organiza examene de finalizare a studiilor universitare la specializări autorizate să funcţioneze
provizoriu unice în domeniul de licenţă din cadrul instituţiei respective, cu avizul Agenţiei Române de
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.
(3) Absolvenţii programelor de studii/specializărilor autorizate provizoriu sau acreditate lichidate, care
nu mai funcţionează la nivel naţional şi care nu au susţinut sau nu au promovat examenele de
finalizare a studiilor, pot susţine examenul de licenţă/diplomă la instituţii de învăţământ superior
acreditate care au programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate similare, stabilite de
către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.
(4) Instituţiile de învăţământ superior acreditate, aflate în monitorizare specială, pot organiza examene
de finalizare a studiilor pentru absolvenţii proprii, numai în cazul în care nu sunt emise reglementări
restrictive în acest sens.
(5) Instituţiile de învăţământ superior acreditate, intrate în lichidare, pot organiza examene de
finalizare a studiilor pentru absolvenţii proprii, în condiţiile legii, până la finalizarea studiilor ultimei
promoţii înmatriculate înainte de intrarea în lichidare.
Art. 19
(1) Finalizarea studiilor în Academia de Poliţie se realizează printr-un examen de licenţă/diplomă pe
baza ,,Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licență/diplomă în
Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, adoptat anual.
(2) O metodologie specifică va preciza, în funcţie de specificul fiecărui program, condiții specifice,
numărul probelor şi modul de susţinere a acestora (oral, scris, probă practică).
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Art. 20 Pentru un program de studii universitare/specializare acreditat, examenul de finalizare a
studiilor se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii, indiferent de forma
de învăţământ parcursă sau de instituţia de învăţământ superior absolvită.
Art. 21 Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza în 3 sesiuni, în perioadele stabilite de
senatele instituţiei organizatoare, din care două sesiuni în anul universitar curent şi o sesiune în luna
februarie a anului universitar următor.
Art. 22
(1) Media finală a examenului de licență se calculează ca medie aritmetică a celor două probe. Media
de promovare a examenului de licență trebuie să fie cel puțin 6.00, iar la fiecare probă nota de
promovare trebuie să fie cel puțin 5.00.
(2) Media unei probe, ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, precum și media
examenului de licență se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Notele la probele orale de
examen sunt numere întregi de la 1 la 10.
Art. 23 Modalităţile de afişare a rezultatelor şi depunerea contestaţiilor sunt specificate în
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă în Academia de
Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”,
Art. 24 Consiliul de Administrație poate aviza, iar Senatul Academiei aprobă, la propunerea
Consiliului Facultăţii, organizarea unei sesiuni speciale de susținere a examenului de licență, în
aceleași condiții şi cu respectarea acelorași criterii, pentru studenții aflaţi, pe durata sesiunilor mai-sus
amintite, în una din următoarele situaţii excepţionale:

graviditate,
 participarea la competiţii sportive naţionale sau internaţionale sub egida federaţiilor de
specialitate sau organismelor internaționale recunoscute,
 participarea la competiţii artistice de înalt nivel,
 handicap temporar,
 spitalizări,
 evenimente deosebite în familie (operaţii chirurgicale ale părinţilor, spitalizări urgente ale
părintelui (în familii monoparentale), decese ale părinţilor, bunicilor, fraţilor/surorilor),
 mobilităţi naţionale şi/sau internaţionale sub egida universităţii,
 alte situaţii reglementate de legislaţia specifică.
Art. 25 Facultatea organizatoare a examenului de licenţă păstrează în arhiva facultăţii dosarul
absolventului declarat admis la examenul de licenţă.
Capitolul III
DISPOZIŢII FINALE
Art. 27
(1) Prezentul Regulament intră în vigoare în prima zi a anului universitar 2019-2020.
(2) La data intrării în vigoare, orice dispoziție contrară se abrogă.
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