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CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. (1) Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat în Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza” (denumită în continuare Academia) se face numai prin concurs de
admitere la doctorat potrivit prezentei metodologii şi numai pentru domeniile de doctorat
autorizate provizoriu sau acreditate.
(2) Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii
universitare de doctorat este elaborată de către Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat
(denumit în continuare C.S.U.D.) şi aprobată de Senatul universitar al Academiei.
(3) Prezenta metodologie este elaborată în conformitate cu prevederile următoarelor acte
normative:
a) Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) H.G.R. nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza” din cadrul M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare;
d) H.G.R. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu
modificările şi completările ulterioare;
e) O.M.E.N.C.S. nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat.
Art. 2. În cadrul I.O.S.U.D. – Academia de Poliţie se organizează concurs numai pentru
doctorat ştiinţific, cu frecvenţă, în regim cu taxă, astfel.
a) în domeniul de studii universitare de doctorat „Drept” în cadrul Şcolii Doctorale
„Drept”;
b) în domeniul de studii universitare de doctorat „Ordine Publică şi Siguranţă
Naţională” în cadrul Şcolii Doctorale „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională”;
Art. 3. (1) Admiterea la studiile universitare de doctorat se susţine în limba română sau întro limbă de circulaţie internaţională, în cazul cetăţenilor străini şi se organizează înainte de
începerea anului universitar, dar nu mai târziu de 30 septembrie.
(2) Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe Uniunii
Europene (U.E.) se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul
Educaţiei și Cercetării (M.E.C.).
(3) Admiterea la studii universitare de doctorat este condiţionată de promovarea concursului
de admitere.
Art. 4. Perioada sesiunii de admitere, forma şi probele de concurs se fac publice cu cel puţin
6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin afişare la sediul Academiei şi prin
publicare pe pagina web a Academiei.
Art. 5. (1) Şcolile doctorale scot la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat
locurile vacante transmise de către conducătorii de doctorat, validate de către C.S.U.D. şi aprobate
de către Senatul universitar al Academiei.
(2) Un conducător de doctorat poate admite doctoranzi numai dacă are poziţii vacante
începând cu data de 01.10.2020, îndeplinește condițiile pentru încheierea contractului de muncă /
menținerea raporturilor de serviciu pentru anul universitar 2020-2021 și prezintă un plan de
cercetare științifică în care vor fi implicați studenții-doctoranzi admiși.
(2) Graficul de desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat este
următorul:
a) înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se desfăşoară în perioada 14.09. –
18.09.2020, între orele 08.30 – 15.30, la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”,
Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale, situat în Bucureşti, Aleea Privighetorilor, nr. 1
A, sector 1;
b) desfăşurarea concursului de admitere: în perioada 21.09. – 25.09.2020;
c) afişarea listelor provizorii cu rezultatele obţinute la concursul de admitere:
28.09.2020, ora 15.00;
d) depunerea contestaţiilor 29.09.2020 ora 10.00 – 30.09.2020 ora 10.00;
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e) soluţionarea contestaţiilor: 30.09.2020;
f) afişarea listelor definitive cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea
contestaţiilor: 30.09.2020, ora 15.00;
(3) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se face personal, pe
baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte acte/documente prevăzute în prezenta
metodologie.
(4) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face, în
numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.
CAPITOLUL II: ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURS
Secţiunea a I - a: Aspecte generale
Art. 6. (1) La concursul de admitere la studii universitare de doctorat se pot înscrie
absolvenţi ai studiilor universitare de master, dar şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizată în conformitate
cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare (învăţământ de lungă durată).
(2) Programele de studii universitare de licenţă sau masterat absolvite de către candidatul la
concursul de admitere la studii universitare de doctorat trebuie să fi fost acreditate sau autorizate
la data înmatriculării candidatului la programele respective.
(3) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul IOSUD –
Academia de Poliţie, într-un domeniu de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care a fost
dobândită diploma de licenţă sau master. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de
licenţă şi master trebuie să corespundă obținerii a cel puţin 300 de credite de studiu transferabile
(inclusiv în cazul echivalării diplomelor de master, potrivit legii).
Art. 7. (1) La concursul de admitere la studii universitare de doctorat se pot înscrie şi
cetăţeni care nu fac parte din U.E., Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană
(extracomunitari), absolvenţi ai studiilor universitare de masterat sau absolvenţi cu diplomă de
licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată (4, 5, 6 ani), în condițiile prevăzute
în art 6 alin.(3).
(2) Cetăţenii statelor membre ale U.E., ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European
şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la concursul de admitere la studii universitare de
doctorat, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte
taxele de şcolarizare.
(3) Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către
Direcţia de specialitate din M.E.C. Fiecare candidat are obligaţia să prezinte la înscrierea la
concursul de admitere atestatul de recunoaştere a studiilor.
(3) Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în
domeniile prevăzute la art. 2 se va face şi cu respectarea reglementărilor specifice elaborate de
Ministerul Afacerilor Interne (denumit în continuare M.A.I.).
(4) Cetăţenii străini care optează pentru desfăşurarea programului de studii doctorale în
limba română au obligaţia să prezinte, la înscriere, un certificat de competenţă lingvistică care să
facă dovada cunoaşterii limbii române, eliberat de către instituţii abilitate de către M.E.C.
Secţiunea a II – a: Acte/documente necesare înscrierii candidaţilor la concursul de admitere
la studii universitare de doctorat
Art. 8. (1) Dosarul candidatului pentru concursul de admitere la studii universitare de
doctorat trebuie să cuprindă:
a) cerere de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat (Anexa nr.
1);
b) fişa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat, completată cu
majuscule şi care să conţină toate datele cerute (Anexa nr. 2);
c) curriculum vitae (în format Europass);
d) cartea de identitate în original sau paşaportul în original (pentru cei care şi-au schimbat
numele – copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui);
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e) certificatul de naştere în original; copia documentului, care va fi certificată cu originalul
de către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; în cazul în care se
prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă;
f) certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, dacă este cazul; copia
documentului, care va fi certificată cu originalul de către personalul desemnat şi se semnează de
către acesta şi de candidat; în cazul în care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă;
g) diploma de bacalaureat, în original sau în traducere legalizată; copia documentului, care
va fi certificată cu originalul de către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de
candidat; în cazul în care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă;
h) diploma de licenţă sau echivalentul acesteia, în original sau în traducere legalizată; copia
documentului, care va fi certificată cu originalul de către personalul desemnat şi se semnează de
către acesta şi de candidat; în cazul în care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă;
i) diploma de studii universitare de masterat (de studii postuniversitare), în original sau în
traducere legalizată, cu anexele corespunzătoare; copia documentului care va fi certificată cu
originalul de către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; în cazul în
care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă;
j) lista lucrărilor publicate (minim 2 articole în calitate de autor sau coautor în domeniul de
doctorat sau domenii conexe sau o monografie), întocmită și semnată de candidat, din care să
rezulte titlurile articolelor și volumul în care au fost publicate;
k) dovada publicării articolelor (xerocopii ale articolele publicate din care să reiasă
calitatea de autor/coautor, precum și ale copertelor și cuprinsului publicațiilor respective, cu
ISBN/ISSN, ori un exemplar al monografiei);
l) atestatul de recunoaştere a studiilor (pentru cetăţenii străini);
m) adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie din care să rezulte faptul că
este apt pentru înscrierea la doctorat;
n) chitanţă privind achitarea taxei de înscriere;
o) 2 (două) fotografii color 3 x 4 cm (nu se acceptă fotografii la imprimantă);
p) declarație privind consimțământul la prelucrarea și publicarea de către Academie a unor
date cu caracter personal;
q) un dosar plic (Pe coperta exterioară a dosarului se înscriu următoarele: numele şi
prenumele candidatului; numele şi prenumele conducătorului de doctorat; domeniul de doctorat,
adresa de e-mail şi numărul de telefon ale candidatului).
(2) Vor fi acceptate doar dosarele complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut
în prezenta metodologie. Dosarele cu actele depuse rămân pe toată perioada concursului de
admitere la Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale unde s-a făcut înscrierea.
Art. 9. (1) Personalul Secretariatului Departamentului de Studii Doctorale verifică
îndeplinirea criteriilor şi actele/documentele necesare înscrierii după care solicită candidatului
completarea cererii şi a fişei de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de
doctorat.
(2) Cererea şi fişa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se
completează de fiecare candidat, aceştia asumându-şi responsabilitatea pentru datele înscrise.
Art. 10. (1) Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale întocmeşte lista candidaţilor
înscrişi la concurs, pentru fiecare domeniu de studii universitare de doctorat în parte, şi lista cu
opţiunile pentru limba străină (valabil pentru cetăţenii străini).
(2) După încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de
doctorat, opţiunile candidatului privind conducătorul de doctorat, precum şi alte informaţii din fişa
de înscriere nu mai pot fi modificate.
Secţiunea a III – a: Taxa de înscriere la concurs
Art. 11. (1) În vederea participării la concursul de admitere la studii universitare de doctorat,
candidaţii sunt obligaţi să achite o taxă de înscriere la concurs, al cărei cuantum va fi stabilit prin
hotărârea Senatului pentru aprobarea nivelului taxelor/tarifelor pentru anul universitar 2020/2021.
(2) Taxa de înscriere la concurs se achită la prezentarea candidaţilor la sediul Academiei în
vederea înscrierii la concursul de admitere.
(3) Taxa de înscriere la concurs nu se restituie.
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CAPITOLUL III: COMISII CU SARCINI ŞI ATRIBUŢII ÎN ORGANIZAREA ŞI
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
Art. 12. (1) Pentru buna desfăşurare a sesiunii de admitere la studii universitare de doctorat
sunt stabilite, prin Dispoziţia zilnică a rectorului Academiei, următoarele comisii:
a) Comisia de admitere la nivelul I.O.S.U.D.;
b) Comisii de admitere pentru fiecare specializare;
(2) Toate comisiile se subordonează Comisiei de admitere la nivelul I.O.S.U.D.
Art. 13. (1) Comisia de admitere la nivelul I.O.S.U.D coordonează sesiunea de admitere la
studii universitare de doctorat şi este compusă din:
a) 1 (un) preşedinte;
b) 3 (trei) membri;
c) 1 (un) secretar.
(2) În componenţa comisiei de admitere la nivelul I.O.S.U.D pot fi numite numai cadre
didactice care au gradul didactic de profesor universitar şi au calitatea de conducător de doctorat.
(3) Comisia de admitere la nivelul I.O.S.U.D. are următoarele atribuţii:
a) coordonează întreaga activitate de organizare şi desfăşurare a concursului de
admitere la studii universitare de doctorat;
b) asigură aplicarea prezentei metodologii;
c) stabileşte datele de desfăşurare a examenelor pentru comisiile de admitere pentru
fiecare specializare;
d) propune, dacă este cazul, modificări ale componenţei oricărei comisii de admitere;
e) înaintează Consiliilor Şcolilor Doctorale și Consiliului pentru Studii Universitare de
Doctorat, pentru validare, rezultatele concursurilor;
f) răspunde de legalitatea desfăşurării concursului de admitere.
Art. 14. (1) Comisia de admitere pentru fiecare specializare este compusă din:
a) 1 (un) preşedinte;
b) 2 (doi) membri.
(2) În componenţa comisiilor de admitere pentru fiecare specializare pot fi numite numai
cadre didactice care au calitatea de conducător de doctorat.
(3) Preşedintele comisiei de admitere pentru fiecare specializare este conducătorul de
doctorat. Acesta face propuneri pentru ceilalţi membrii ai comisiilor pe care le înaintează pentru
avizare Consiliului Şcolii Doctorale.
(4) Comisia de admitere pentru fiecare specializare are următoarele atribuţii:
a) verifică prin interviu nivelul de cunoaştere de către fiecare candidat a problematicii
domeniului respectiv;
b) verifică preocupările candidatului în raport cu domeniul de doctorat ales;
c) în baza notelor acordate stabileşte ierarhia candidaţilor şi, dacă este cazul, aplică
criteriile de departajare;
d) stabileşte candidaţii declaraţi „admis” şi respectiv „respins”;
e) întocmeşte procesul – verbal cu rezultatele concursului pe care-l înaintează
Comisiei de admitere la nivelul I.O.S.U.D.
Art. 15. Tabelul nominal cu membrii comisiilor de admitere pentru fiecare specializare în
parte, precum şi data şi locul în care se va desfăşura concursul de admitere de către fiecare comisie
va fi întocmit de către Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale. După întocmire acesta
va fi afişat la avizierul Departamentului de Studii Doctorale.
CAPITOLUL IV: DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
Secţiunea a I – a: Probele de concurs
Art. 16. (1) Cunoştinţele specifice domeniului de studii universitare de doctorat se verifică,
pe baza bibliografiei, prin concursul de admitere.
(2) Concursul de admitere la studii universitare de doctorat constă într-un interviu prin
intermediul căruia comisia de concurs verifică nivelul de cunoaştere de către candidat a
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problematicii domeniului respectiv, a preocupării candidatului şi a orientării acestuia către
domeniul ales.
Secţiunea a II – a: Evaluarea şi notarea probei de concurs
Art. 17. (1) După efectuarea interviului, atât președintele cât și fiecare membru al comisiei
de concurs, apreciază pregătirea candidatului cu note cuprinse între 1 (unu) şi 10 (zece). Atât
președintele, cât și fiecare membru al comisiei de concurs vor completa o fişă de evaluare (Anexa
nr. 3).
(2) Media minimă pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi declarat admis este
8,00. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.
Art. 18. Pentru departajarea candidaţilor care obţin media generală egală cu cea a
candidatului admis pe ultimul loc scos la concurs se vor aplica în ordine următoarele criterii de
departajare:
a) media generală la masterat;
b) media generală la licenţă;
c) media generală de promovare a anilor de studii în facultate.
Art. 19. (1) După desfăşurarea concursului şi eventual aplicarea criteriilor de departajare a
candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte un proces – verbal cu rezultatele concursului, conform
Anexei nr. 4 la prezenta metodologie.
(2) Procesul – verbal cu rezultatele concursului de admitere se predă la Comisia de
admitere la nivelul I.O.S.U.D.
CAPITOLUL V: VALIDAREA ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR. ÎNMATRICULAREA
CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI
Secţiunea a I – a: Validarea şi afişarea rezultatelor
Art. 20. Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de către
Consiliul Şcolii Doctorale şi Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat.
Art. 21. Rezultatele concursului de admitere la studiile universitare de doctorat se fac
publice prin afişare la avizierul Departamentului de Studii Doctorale şi pe pagina web a
Academiei de Poliţie.
Art. 22. (1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape,
generându-se cel puţin două tipuri de liste:
a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după concursul de admitere;
b) liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea
contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.
(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:
a) lista candidaţilor admişi;
b) lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.
(3) Listele candidaţilor declaraţi admişi şi listele candidaţilor respinşi se afişează pe domenii
de studii şi Şcoli Doctorale la avizierul Departamentului de Studii Doctorale.
Art. 23. Eventualele contestaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere se depun la Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale.
(2) Nu se admit contestaţii pentru probele orale şi nici cele care au la bază necunoaşterea
metodologiei de admitere.
(4) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii,
rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.
(5) Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa Comisiei de admitere la
nivelul I.O.S.U.D. Decizia comisiei este definitivă.
Secţiunea a II – a: Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi
Art. 24. (1) Înmatricularea candidaţilor admişi se face cu data începerii anului universitar
2019-2020.
(2) Candidaţii declaraţi admişi achită, cel puţin, cuantumul taxei de studii corespunzătoare
semestrului I al anului universitar 2020-2021 şi semnează contractul de studii.
(3) După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi
admişi şi înmatriculaţi.
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Art. 25. (1) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se
face prin Dispoziţia zilnică a Rectorului Academiei.
(2) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol unic (RMU)
cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul de studii la care au
fost admişi.
Art. 26. Eliberarea adeverinţelor din care să rezulte calitatea de student-doctorand se face de
către Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale numai după emiterea Dispoziţiei
Rectorului de înmatriculare.
CAPITOLUL VI: DISPOZIŢII FINALE
Art. 27. Prezenta metodologie a fost elaborată de C.S.U.D. în ședința din data de
........................
Art. 28. După aprobare, metodologia se publică pe pagina web a Academiei.

Director C.S.U.D. ,
Comisar șef de poliție
Prof. univ. dr. LORINCZ Anca Lelia
Metodologia a fost aprobată în ședința Senatului universitar al Academiei din data de
........................
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ANEXE
Anexa nr. 1: Cerere de înscriere la concursul de admitere la doctorat
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”
_______________________________________
(numele şi prenumele candidatului)

NECLASIFICAT
Exemplar unic
Dosar nr.____

Nr......................din.......................

RECTORULUI
ACADEMIEI DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”
Vă rog să aprobaţi înscrierea mea la concursul de admitere la programul de studii universitare
de doctorat în domeniul „………………..”, sesiunea.............................................., pe locurile scoase
la concurs de conducătorul de doctorat ……………………………….......................
Menţionez că sunt absolvent al studiilor universitare de licenţă cu durata de ...... ani, la instituția
de învățământ superior ......................................................................................................., facultatea
...................................................................................., specializarea ................................................
şi al studiilor universitare de master, cu durata de ...... ani, la instituția de învățământ superior
............................................................................................., facultatea .............................................,
specializarea ....................................................................... .
Anexez dosarul de înscriere la concursul de admitere.

Data:_____________

Semnătura candidatului: __________________
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Anexa nr. 2: Fişa de înscriere la concursul de admitere la doctorat
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”

NECLASIFICAT
Exemplar nr. ...

Sesiunea (perioada) ...................................................................
FIŞA DE ÎNSCRIERE
a candidatului ______________________________________________ la concursul de
admitere la studii universitare de doctorat
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Câmpuri

Subcâmpuri

Secţiunea 1 - Date personale ale candidatului 1 cu cetăţenie română/străină
Numele de familie la naştere (din
certificatul de naştere)
Numele de familie actual (după căsătorie,
înfiere, modificare la cerere, dacă este
cazul, conform actului doveditor)
Prenumele
Iniţialele tatălui/mamei 2

CNP 3
Anul:
Luna:
Ziua:
Ţara de origine:
Judeţul (Ţara 4 ):
Localitatea:
F / M:
Căsătorit (ă):

6.

Data naşterii

7.

Locul naşterii

8.

Sexul

9.

Starea civilă 5

10.

Starea socială 6 specială

11.

Cetăţenia

12.

Etnia 7

Necăsătorit (ă):
Divorţat (ă)Văduv (ă):
Orfan (de un părinte sau de ambii
părinţi)/provenit
din
case
de
copii/provenit
din
familie
monoparentală:
Română, cu domiciliul în România/în
străinătate:
Alte cetăţenii:
Cetăţenie anterioară, dacă este cazul:

Ţara:
Judeţul 8/(Ţara 9):
Oraşul /Comuna/Satul:
13.

Domiciliul stabil

14.

Actul
de
11
călătorie

identitate/Documentul

Adresă (stradă, număr, bloc, scară,
etaj, apartament, sector) 10:

de Seria:
Numărul:

10

Observaţii

Eliberat:
Data eliberării:
Perioada de valabilitate:

15.

Alte date personale ale candidatului

Telefon:
Adresă de e-mail:

Se bifează numai de persoanele
Candidat care se încadrează în categoria
aflate în această situaţie, pe bază de
persoanelor cu dizabilităţi
documente:
Secţiunea 2 –Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de ciclu de învăţământ
universitar)
Ţara:
Localitatea:
Judeţul:
Denumirea instituţiei de învăţământ
superior:

16.

Facultatea:
Domeniul/Profilul:
1.

Studiile universitare de licenţă absolvite

Programul de studii/Specializarea:
Titlul obţinut:
Forma de învăţământ(zi /FR /ID
/seral):
Forma
de
finanţare
a
studiilor(buget/taxă):
Durata studiilor (număr de ani sau
număr de semestre, după caz):
Anul absolvirii:
Tipul – denumirea (diplomă/diplomă
de licenţă/echivalentă /diplomă de
master):

2.

3.

Datele de identificare ale actului de studii

Studiile universitare de master absolvite

Seria:
Numărul:
Emitentul:
Anul emiterii:
Supliment diplomă / Foaia matricolă
care însoţeşte actul de studii:
Ţara:
Localitatea:
Judeţul:
Denumirea instituţiei de învăţământ
superior:
Facultatea:

Programul de studii/Specializarea:
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Titlul obţinut:
Forma de învăţământ(zi /FR /ID
/seral):
Forma de finanţare a studiilor
(buget/taxă):
Durata studiilor (număr de ani sau
număr de semestre, după caz):
Anul absolvirii:
Tipul – denumirea (diplomă/diplomă
de licenţă/echivalentă /diplomă de
master):

4.

Datele de identificare ale actului de studii

Seria:
Numărul:
Emitentul:
Anul emiterii:
Supliment diplomă / Foaia matricolă
care însoţeşte actul de studii:
Vizarea / Recunoaşterea diplomei
prezentate (Direcţia Generală Afaceri
Europene, Schengen şi Relaţii
Internaţionale – acorduri bilaterale /
Direcţia
generală
învăţământ
superior, echivalarea şi recunoaşterea
studiilor şi diplomelor)

5.

Alte observaţii (inclusiv, menționarea, dacă
este cazul, a obținerii diplomei de
bacalaureat în altă țară)

Nr./
Serie
act
de
recunoaştere/echivalare (eliberat de
Direcţia Generală Afaceri Europene,
Schengen şi Relaţii Internaţionale /
Direcţia
generală
învăţământ
superior, echivalarea şi recunoaşterea
studiilor şi diplomelor) 12

1 La

înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz).
unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală).
3 Sau alt cod de identificare personală, pentru candidaţii străini.
4 Numai pentru candidaţii străini.
5 Poate să nu fie declarată.
6 Se aplică doar candidaţilor cu o situaţie socială specială.
7 Numai pentru candidaţii români (poate să nu fie declarată).
8 Numai pentru candidaţii români.
9 Numai pentru candidaţii străini.
10 Se solicită şi pentru candidaţii străini.
11 Documentul de călătorie numai pentru candidaţii străini (act de identitate pentru cetăţenii
UE/SEE sau paşaport pentru studenţii străini cu altă cetăţenie decât UE/SEE).
2 Acolo

12

Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau
pentru candidaţii străini.
12

Subsemnatul, declar că am înţeles semnificaţia tuturor datelor solicitate în această fişă şi mă
oblig să anunţ imediat orice modificare a datelor declarate.

Data:_____________

Semnătura candidatului: __________________
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Anexa nr. 3: Fişa de evaluare a candidaţilor la concursul de admitere la doctorat
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”

NECLASIFICAT
Exemplar unic

Președintele/Membrul comisiei: .........................................................
FIŞA DE EVALUARE
LA CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT
SESIUNEA – .......................

CANDIDAT: ......................................................................
DOMENIUL DE DOCTORAT: „................................................”
Nr.
crt.

PUNCTAJ PUNCTAJ
MAXIM ACORDAT
POSIBIL

CRITERIUL

Cunoştinţe generale în domeniul de doctorat pentru care
candidează (fundamente, concepte, procese, elemente
principale, categorii, corelaţii).
Activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în domeniul
de doctorat pentru care candidează: lucrări de cercetare
ştiinţifică realizate ca responsabil de temă sau coautor;
participarea la elaborarea unor regulamente, instrucţiuni,
2. manuale, cursuri, îndrumare, memoratoare, metodologii, etc;
comunicări susţinute la diferite manifestări ştiinţifice
(sesiuni de comunicări, seminarii, simpozioane etc.) şi/sau
articole publicate în reviste de specialitate recunoscute în
domeniu.
Capacitatea de analiză, sinteză şi concepţie, de a întreprinde
3. activităţi creative, de interpretare a informaţiilor, precum şi
de formulare şi argumentare a opiniilor personale.
Punctaj maxim posibil:
PUNCTAJ REALIZAT / NOTA FINALĂ ACORDATĂ
1.

Data: ...................................... (se completează olograf)
Semnătura președintelui/membrului comisiei.........................................
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3

..........
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..........
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.......
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Anexa nr. 4: Proces - verbal cu rezultatele concursului de admitere
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”
Comisia de admitere la doctorat
Sesiunea .................................................
Nr......................din................................................

NECLASIFICAT
Exemplar unic
Dosar nr. ....

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi..............................., în urma desfăşurării concursului de admitere la doctorat,
în domeniul „.....................................................................”.
În baza deciziei Rectorului Academiei nr......... din........................ , comisia de admitere la
doctorat formată din:
Preşedinte : ...........................................................................................
Membri: ................................................................................................
.................................................................................................
a evaluat candidaţii înscriși la concurs.
În urma evaluării, comisia a decis ca următorii candidaţi să fie declaraţi ADMIS / RESPINS,
după cum urmează:
Nr.
crt.

Nume, prenume conducător de
doctorat

Numărul de
locuri scoase
la concurs

Nume, prenume
candidat

ADMIS /
RESPINS

PREŞEDINTE:.................................................................
(nume , prenume)
MEMBRI:

.........................................
(semnătura)

.................................................................
(nume , prenume)

.........................................
(semnătura)

.................................................................
(nume , prenume)

.........................................
(semnătura)
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Anexa nr. 5: Declarație de consimțământ privind prelucrarea și publicarea unor date cu
caracter personal
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”
_______________________________________
(numele şi prenumele candidatului)

NECLASIFICAT
Exemplar unic
Dosar nr.____

Nr......................din.......................
DECLARAȚIE

Subsemnatul / subsemnata .............................................................................................................,
CNP nr............................................................., act de identitate seria........nr....................................,
eliberat la data de .......................... de către ...............................
Consimt în mod expres și neechivoc ca datele cu caracter personal ce mă privesc să fie
prelucrate de către Academia de Poliție și rezultatele concursului de admitere la studiile
universitare de doctorat să fie publicate pe pagina web a instituției.

Data:_____________

Semnătura candidatului: __________________
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