MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLIŢIE
„Alexandru Ioan Cuza”

Nesecret
Ex.nr.
Nr. _____________
Bucureşti _________

Fişa Programului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă
DENUMIRE
Universitatea: Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”
Facultatea:
Denumirea programului postuniversitar:
Domeniul de studii pe care se fundamentează programul de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă :
Programul de studii/ specializarea acreditat/ă la nivelul facultăţii:
Forma de învăţământ
Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii :
Cod RNCIS :
Denumirea competenţelor (profesionale şi/sau transversale) dezvoltate în cadrul calificării:
C1.
C2
.
CT1
CT2
.
Ocupaţiile posibile conform COR :
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse în COR:
Durata cursului : MINIM 180 ore – 6 săptămâni
Numărul de credite transferabile : MINIM 15
Temeiul legal al organizării cursului : Legea Educației Naționale
Anul universitar în care este prima dată şcolarizat programul de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă:
Intervalul calendaristic de desfăşurare al cursului: DE EXEMPLU:În fiecare an universitar, începând cu anul universitar 2018-2019, maxim
două module pe an.
Numărul locurilor solicitate:
Tipul cursului: Program de studii postuniversitare de specializare

Grupul ţintă căruia i se adresează cursul:
Perioada de admitere: conform planificării Facultății de __________
La înscriere, candidaţii vor prezenta un dosar conţinând următoarele documente:
- fişa de înscriere;
- copia conform cu originalul a diplomei de licenţă sau echivalenta acesteia;
- copia conform cu originalul a foii matricole (suplimentului de diplomă) sau echivalenta acesteia;
- copia conform cu originalul a certificatului de naştere;
- copia certificatului de căsătorie, în cazul candidaţilor care, după căsătorie, şi-au schimbat numele;
- copia cărţii de identitate;
- 2 fotografii format ¾, tip CI;
- chitanţa care dovedeşte achitarea tarifului de înscriere la casieria Academiei de Poliție;
Obiectivele cursului:
Scopul programului:
Limba de predare: Limba Română;
Modalitatea de desfăşurare a admiterii :
- cerință obligatorie: absolvent cu diplomă de licență sau echivalentă;
- se va face fără concurs, prin metoda evaluării dosarelor candidaților.
Modalitatea de finalizare a studiilor: examen de certificare a competenţelor profesionale asimilate de cursanţi pe parcursul acestor studii,
concretizat în elaborarea şi susţinerea unui proiect de absolvire care să verifice capacitatea de a aplica practic competenţele dobândite în cadrul
programului.
Tipul de act de studii eliberat cursantului: certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice programului absolvit.
Taxa de studii/cursant şi numărul de rate aferente :
- taxa de școlarizare este de 700 RON, conform Hotărârii Consiliului de Administraţie al Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” din
data de ________________.
Coordonator curs:

DECAN,

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,
Coordonator curs

