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SENATUL UNIVERSITAR

HOTĂRÂRE
privind
-aprobarea organizării sesiunii de licență din lunile februarie–martie-2021-

Art. 1. Se aprobă organizarea sesiunii de licență din lunile februarie-martie 2021, pentru
Facultatea de Științe Juridice și Administrative, respectiv pentru Facultatea de Arhivistică, potrivit
anexelor la prezenta hotărâre.
Art.2. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte din prezenta hotărâre.
Art.3. Documentele justificative, în original, se păstrează la Consiliul de administrație,
respectiv la Facultatea de Științe Juridice și Administrative și la Facultatea de Arhivistică.
PREŞEDINTE,
Comisar-șef de poliție
Conf.univ.
Dr. Dragoș Andrei IGNAT

București, 22 ianuarie 2021.
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HSU nr. 05/2021
Anexa nr. 1 - aprobarea organizării sesiunii de licență din lunile februarie–martie 2021
la Facultatea de Științe Juridice și Administrative
Articol unic
Calendar examen de licență DREPT, forma de învățământ ZI și I.D., seria 2016-2020:
- 24 – 26.02.2021: înscrierea (online) la examenul de licență pe baza cererii
absolvenților;
- 02.03.2021: elaborarea subiectelor pentru examenul de licență;
- 03.03.2021 (orele 11:00-15:00): susținerea examenului de licență la Proba
„Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate”;
- 04.03.2021 (ora 08:00): afișarea rezultatelor pe pagina web a Academiei de Poliție;
- 04.03.2021 (ora 08:00) – 05.03.2021 (ora 08:00): depunerea contestațiilor (online);
- 05.03.2021: soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale.

HSU nr. 05/2021
Anexa nr. 2 - aprobarea organizării sesiunii de licență din lunile februarie–martie 2021
la Facultatea de Arhivistică

Articol unic
Calendar examen de licență:

 Depunerea cererii și a lucrării de licență (on-line pe e-mail) –
termen limită 19.02.2021;
 Susţinerea probei I (proba scrisă) – 02.03.2021, orele 9.00 – 13.00;
 Afișarea rezultatelor la proba I - 02.03.2021, ora 16.00;
 Depunerea contestațiilor la proba I – 03.03.2021, orele 8.00-12.00;
 Soluţionarea contestațiilor și afișarea rezultatelor- 03.03.2021,
orele 12.00 – 16.00;
 Susținerea probei II (lucrarea de licență) – 04.03.2021, începând
cu ora 10.00;
 Afișarea rezultatelor finale - 04.03.2020, ora 16.00.

