Anexa nr. 2 – HSU nr. 80/2019
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLIŢIE
„Alexandru Ioan Cuza”

Nesecret
Ex.nr. 1
Nr. _____________
Bucureşti _________

AVIZAT,
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă

TITLUL CURSULUI

SPECIALIZAREA:
DOMENIUL DE ȘTIINȚE:
DURATA: MINIM 180 ore - 6 săptămâni, începând cu anul universitar 2018-2019

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Activități didactice
C
S
LP
Pr
DISCIPLINE OBLIGATORII

Si

Forma de
verificare/ore

Credite

1.
2.
3.
4.
5.
6.
ACTIVITĂȚI DE EVALUARE FINALĂ
6
Susținerea examenului de certificare a competențelor
180
60
120
TOTAL
180
OBIECTIVE EDUCAȚIONALE

- cunoașterea prevederilor legislative din domeniu.
-

3
15

Obs.

BAZA DE CALCUL A ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE
DURATA
STUDIILOR
ZILE
59

ORE
174

CERCETARE
ȘTIINȚIFICĂ
ZILE
18

ORE
90

STUDII DE
DOCUMENTARE
(STAGIUL DE
PRACTICĂ)
ZILE
18

ORE
90

Susținerea examenului
de certificare a
competențelor
profesionale
ZILE
1

ORE
6

PRECIZĂRI ORGANIZATORICE
1. Cerințe: pentru obținerea certificatului de absolvire a cursurilor postuniversitare de specializare este necesară obținerea
a 15 de credite, astfel:
 la disciplinele obligatorii: 12 credite;
 la examenul de certificare a competențelor: 3 credite.
2. Condițiile de promovare: cursanții sunt declarați promovați în vederea susținerii examenului de certificare a
competențelor dacă, la încheierea situației la învățătură au obținut media de cel puțin 5,00 (cinci) la fiecare disciplină și
au acumulat un total de 12 credite (ECTS);
3. Modul de lucru: se va lucra cu serii de predare (de maxim 20 de cursanți);
4. Stagiul de practică: se va desfășura în obiective de stat sau mediu privat (la locul de muncă, unde este cazul) pentru
efectuarea studiilor de documentare, iar la finalul stagiului, fiecare cursant va prezenta un proiect de practică, în funcție
de tematica programului. Proiectele se vor preda în ltima săptămână a programului, vor fi evaluate de o comisie
profesorală și vor constitui baza de plecare în elaborarea lucrării de disertație.
5. Susținerea examenului de certificare a competențelor profesionale: se va realiza conform regulamentului programului
postuniversitar de formare și dezvoltare continuă.

Obiectivele educaționale conduc la obținerea de competențe complementare necesare creșterii la nivel național a
numărului de specialişti care activează în domeniul gestionării situațiilor de criză precum și la îmbunătățirea cunoştinţelor
specifice şi creşterea adaptabilităţii specialiştilor din alte domenii care trebuie să colaboreze cu factorii de decizie în pregătirea
corespunzătoare diferitelor situații de criză.

Planul de învățământ a fost întocmit pe baza prevederilor Legii educației naționale nr.1/2011, Ordinul MECS nr.
4708/2015 - organizarea de programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă de nivel postuniversitar de către
instituţiile de învăţământ superior acreditate, OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, HG nr.
918/2013, privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare , Ordinul M.Ed.C. nr.
3617/16.03.2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), a Cartei universitare a
Academiei de Poliție „A.I.Cuza”, precum și ale standardelor generale și speciale pentru evaluarea academică periodică și
acreditare a instituțiilor de învățământ superior.
Planul a fost discutat și avizat în ședința Consiliului Facultății de _________________ din data de ______________ și
aprobat în ședința Senatului Academiei de Poliție „A.I.Cuza” din data de ________________.
PREȘEDINTELE SENATULULUI UNIVERSITAR,
RECTOR,
DECAN,
DIRECTOR DE DEPARTAMENT,
COORDONATOR CURS,

