INFORMAȚII NECESARE PENTRU DESFĂȘURAREA
EXAMENELOR DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII
UNIVERSITARE DE MASTERAT
DIN FACULTATEA DE POMPIERI
- SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 -

Examenul de admitere la programele de studii universitare de masterat din
Facultatea de Pompieri se vor desfășura on-line, pe platforma de e-learning a
Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, destinată programelor de studii
universitare de masterat (https://masterate.academiadepolitie.ro).
Pentru aceasta, candidații la cele două programe de masterat trebuie să dețină
o adresă de e-mail Google (Gmail), necesară pentru accesul pe aplicația Google Meet.
Adresa de Gmail creată va fi pusă la dispoziția secretariatului Facultății de Pompieri,
până la data de 19.09.2021 (e-mail: secretarp@academiadepolitie.ro)
Fiecare candidat înscris va primi un cont de acces și o parolă generate pe baza
informațiilor transmise de fiecare dintre aceștia: numele și prenumele, numărul de
telefon și adresa de e-mail.
După crearea contului, datele de conectare (username și parolă) vor fi transmise
individual pe e-mail fiecărui candidat.

-

-

Pentru participarea la examen sunt necesare următoarele :
un cont de e-mail Google (Gmail), necesar pentru conectarea la aplicația Google
Meet, ce va fi utilizată pentru confirmarea identității pe durata desfășurării
examenului;
conexiune stabilă la Internet;
accesarea platformei de e-learning de pe un dispozitiv desktop sau notebook,
dotat cu webcam și microfon;
accesarea platformei de e-learning se va realiza de pe dispozitive personale sau
de serviciu (dacă este posibil);
platforma de e-learning va fi accesată înainte de începerea examenului propriuzis cu cel puțin 30 minute (ora 8:30), pentru efectuarea prezenței și identificarea
candidaților înscriși.

Pe toată durata examenului de admitere, camerele web și microfoanele vor
rămâne permanent deschise. Nerespectarea acestei prevederi atrage după sine
eliminarea din concurs !
În cazul în care, din diverse motive, se întrerupe conexiunea la platformă sau
apar diverse probleme tehnice la echipamentele candidaților, examenul nu va fi
replanificat, iar punctajul obținut de candidați va rămâne cel înregistrat până la
momentul incidentului respectiv. Nu ne asumăm nicio responsabilitate în privința
problemelor tehnice cu care se confruntă participanții la examen.

Durata examenului și numărul de întrebări al testului grilă va fi afișat pe
platforma de e-learning înainte de începerea acestuia.
Precizări pentru rezolvarea testului :
- Răspundeți la întrebări ținând cont de faptul că numai un singur răspuns din cele
afișate este corect;
- Pentru rezolvarea testului veți avea la dispoziție un timp limitat, corelat cu
numărul de întrebări și complexitatea acestora;
- Testul va avansa secvențial, afișând o singură întrebare la care va trebui să
răspundeți;
Atenție ! Răspunsul ales și validat va bloca accesul ulterior la întrebările validate
(parcurse). Nu veți avea posibilitatea să vă întoarceți să vizualizați întrebările sau să
modificați răspunsurile !
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