MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI
ADMINISTRATIVE

OFERTĂ CURS
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru
Ioan Cuza”, organizează programul de studii universitare de masterat juridic „Drept Administrativ”
ce se adresează oricărei persoane care şi-a stabilit ca obiectiv personal pe termen lung o carieră în
administraţia publică.
Prin dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică şi crearea unei baze pregătitoare
pentru studiile doctorale în specializarea „Ştiinţe juridice”, cursul nostru urmăreşte dobândirea de
către masteranzi a unor cunoştinţe şi competenţe generale şi de specialitate precum şi abilităţi
cognitive specifice în domeniile dreptului administrativ şi al ştiinţei administraţiei.
Absolvirea cursului oferă obţinerea a 120 credite transferabile recunoscute în Sistemul
European de Credite Transferabile (ECTS) potrivit Ordinului MENCS 3617 / 16.03.2005.
Cursul formează competenţe profesionale şi manageriale într-un sistem interactiv de
organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ.
1.Obiectivele cursului
- dezvoltarea cunoştinţelor şi competenţelor privind o administraţie modernă în România;
- formarea funcţionarilor publici pentru o carieră managerială în administraţia publică, centrală şi
locală;
- aprofundarea cunoştinţelor privind politicile europene din perspectiva calităţii României, de stat
membru a UE;
- dezvoltarea de abilităţi şi aptitudini specifice negocierii, comunicării şi imaginii instituţionale;
- dezvoltarea de competenţe de determinare a nevoilor de schimbare şi de implementare de proiecte;
- deprinderea funcţionarilor publici cu tehnicile şi metodele moderne de elaborare a proiectelor cu
finanţare externă;
- dezvoltarea gândirii strategice în instituţiile şi autorităţile publice;
- dobândirea de către cursanţi, a unor competenţe complementare necesare unei inserţii rapide pe
piaţa muncii;
- analiza implicaţiilor teoretice şi practice ale noilor reglementări legale privind implementarea
legislaţiei UE în ;
- cunoaşterea comparativă a sistemelor administrative centrale şi locale din statele UE;
- dezvoltarea de abilităţi şi aptitudini necesare lucrului în echipă (în proiecte public/privat,
interregionale, europene etc.);
2. Durata, forma de desfăşurare, număr locuri:
- Cursul de master este organizat pe sistem modular. Durata cursului este de patru semestre
universitare. Evaluarea cunoştinţelor cursanţilor se face după parcurgerea fiecărui modul în sesiuni
de examene distincte. Finalizarea studiilor universitare de masterat cursului se va face prin
întocmirea şi susţinerea unei lucrări de disertaţie.
- Număr de locuri:
- 45 de locuri, în regim cu taxă.
- 5 locuri bugetate pentru cadrele MAI
3. Admiterea
- se va face prin susţinerea unui examen, test grilă din tematica şi bibliografia afişată pe site-ul
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4. Înscrierea candidaţilor
Documentele necesare pentru înscriere
- cerere de înscriere
- 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)
- diploma de bacalaureat, în original şi copia documentului care va fi certificată cu originalul de
către personalul desemnat şi se va semna de către acesta; în cazul în care se prezintă copia
legalizată, aceasta se acceptă;
- diplomă de licenţă în original şi copia documentului care va fi certificată cu originalul de către
personalul desemnat; în cazul în care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă; pentru
candidaţii care au promovat în România examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului
universitar curent, se va prezenta adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ în original şi
copia documentului care va fi certificată cu originalul de către personalul desemnat şi se va semna
de către acesta, în care se menţionează: media generală, mediile obţinute în anii de studiu; în cazul
în care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă;
- foaie matricolă a studiilor de licenţă/supliment la diplomă în original copia documentului care va
fi certificată cu originalul de către personalul desemnat şi se va semna de către acesta (cu excepţia
absolvenţilor promoţiei din anul admiterii); în cazul în care se prezintă copia legalizată, aceasta se
acceptă;
- copia certificatului de naştere;
- copia certificatului de căsătorie, pentru femeile/bărbaţii care şi-au schimbat numele în urma
căsătoriei;
- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că este apt pentru a urma studii
universitare de masterat;
- patru fotografii color ¾ (pe hârtie foto);
- chitanţa de plată a taxei de înscriere sau documentele care atestă faptul că beneficiază de scutire
de plata taxei
- un dosar ”plic” pe coperta căruia vor fi trecute datele de identificare ale candidatului: numele
(pentru persoanele căsătorite, în paranteză, numele dobândit din căsătorie), iniţiala tatălui,
prenumele, programul de studii, programul de studii la care se înscrie; regimul de finanţare – buget
sau taxă şi numărul de telefon.
Notă - Originalele actelor de studii precum şi a actelor doveditoare prezentate în vederea înscrierii
se restituie candidatului.
- Înscrierile candidaţilor se fac zilnic în perioada 1-18.09.2017 între orele 09.00-15.00, la sediul
Academiei de Poliţie;
5. Costurile cursului
- taxă înscriere curs – 150 lei;
- taxa de studii este de – 1250 lei/ semestru.
6. Diverse, contact
- la deschiderea cursului (în prima zi) se semnează contractul de studii.
- detalii suplimentare la Secretariatul Facultaţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative, telefon 021.317.55.23
int.17187,
- pe site-ul Academiei de Poliţie - www.academiadepolitie.ro
- sau la coordonatorul programului Conf.univ. dr. VELIŞCU VIOREL – telefon 0722488454

Coordonator program masterat
Conf.univ. dr. VELIŞCU VIOREL

2
Telefon / Fax:021 311.48.17
Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, Bucureşti

