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Preambul
(1) Prezenta procedură a fost elaborată în temeiul prevederilor art. III alin. (4) din
Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4020/2020 privind derogarea de la prevederile
legale în domeniul învățământului superior.
(2) Toate activitățile la care trimite această procedură se desfășoară cu stricta
respectare a calității actului didactic, în condițiile asumării răspunderii publice.
(3) La elaborarea prezentei proceduri sunt avute în vedere și prevederile:
- art. 136, 137, 138, 143 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
- art. 49 și ale art. 51 alin. (1) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de
urgență pe teritoriul României,
- art. 79 și 80 din Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe
teritoriul României instituită prin Decretul nr. 195/2020,
- art. 97 alin. (1) lit. a), h) și n) din Carta Universitară a Academiei de Poliție
„Alexandru Ioan Cuza”.
Articolul 1 - Desfășurarea evaluării
(1) Cadrul didactic titular de curs stabilește modalitatea de evaluare adaptată stării
actuale, într-un mod flexibil.
(2) Modalitatea de evaluare aleasă trebuie să fie suportată din punct de vedere tehnic
de platforma electronică a Academiei de Poliție putând consta în:
a) testare pe platformă,
b) evaluări orale online,
c) predarea unor portofolii/ proiecte pe platformă/ pe email etc.
(3) Dacă modalitatea de evaluare este alta decât cea anterior aprobată prin fișa de
disciplină, pentru a putea fi întrebuințată trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) să fie asigurată o evaluare la standarde academice corespunzătoare, în condițiile
date;
b) să fie avizată de către Consiliul Departamentului și aprobată de către Decan.
Articolul 2 - Modificarea fișei de disciplină
(1) Titularii de curs, împreună cu titularii de seminarii/ laboratoare, pot propune
modificări punctuale ale fișelor de curs.
(2) Modificările prevăzute la alin. (1) sunt avizate de Consiliul departamentului și
aprobate de Decan.
Articolul 3 - Măsuri cu privire la evaluare
(1) Data și ora evaluării se stabilesc prin consens de către titularul disciplinei și
reprezentanții studenților din Consiliile facultăților, cu sprijinul Secretariatului Academiei și
prin consultarea Biroului Informatică și Comunicații.
(2) Data și ora examinării stabilite la alin. (1), precum și modalitatea concretă
(tehnică) de susținere a evaluării se comunică secretariatului facultății și se afișează pe site-ul
Academiei, la secțiunea facultății respective.
(3) Materialele folosite în evaluare trebuie aduse la cunoștința cursanților în timp
util.

(4) Subiectele tuturor formelor de evaluare vor fi doar din cadrul tematicii încărcate
pe platforma online în semestrul în curs, până la finalul acestuia.
(5) Studenții care, din diverse motive, nu dispun de condițiile tehnice necesare
desfășurării examenului informează, prin orice mijloc de comunicare la distanță titularul de
curs, în termen de două zile calendaristice de la comunicarea realizată potrivit alin (2).
(6) În situația prevăzută la alin. (4), titularul de curs poate propune o modalitate
alternativă de examinare. Prevederile art. 1 se aplică în mod corespunzător.
(7) Pentru verificarea identității studenților examinați, cadrul didactic și titularii de
laborator/seminar solicită prezentarea unui act de identitate (carte de identitate, legitimația de
student etc.), în cazul interacțiunii video, sau folosirea unei adrese instituționale, în cazul
examenelor care nu folosesc interacțiunea video.
Articolul 4 – Examenul de licență/diplomă
(1) Examenul de licență/diplomă se susține, de regulă, la sediile Academiei sau
online, în funcție de situația concretă și măsurile stabilite la nivel național.
(2) Până la data de 15 mai a.c, fiecare facultate va transmite Senatului universitar spre
aprobare tematica, bibliografia, precum și perioada de susținere a examenului de
licență/diplomă.
(3) Subiectele examenului de licență/diplomă vor fi cele din tematica prevăzută în
cadrul HSU nr. 34/2020 – Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de
licență/diplomă în Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2020.
(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), subiectele examenului de licență/diplomă
vor fi toate cele ale tematicii prevăzute pentru Semestrul I în cadrul HSU nr. 34/2020 –
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licență/diplomă în Academia
de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2020, precum și cele din tematica încărcată pe
platforma online în ultimul semestru al anului universitar.
Articolul 5 – Publicitate și domeniu de aplicare
(1) Prezenta procedură se aduce la cunoștință publică prin afișare pe portalul instituției
și postare pe platforma electronică.
(2) Prezenta procedură intră în vigoare la data de 30.04.2020.
(3) La data intrării în vigoare a prezentei proceduri, orice dispoziție contrară se
suspendă.
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