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Arhivistică contemporană

Informaţii generale privind admiterea în sesiunea septembrie 2018








Admiterea se face pe bază de concurs.
Sunt admişi la concurs toţi absolvenţii învăţământului universitar cu diplomă de licență sau adeverinţă echivalentă,
indiferent de domeniul de studii.
Pentru admiterea din anul 2018 s-a stabilit o cifră de şcolarizare de 50 de locuri, dintre care 6 locuri bugetate şi 44
locuri cu taxă.
Taxa de şcolarizare: 1250 lei/semestru.
Înscrierea candidaților se va face în intervalul 03 – 17.09.2018, între orele 900 – 1500 (L-V) și, respectiv, 900 – 1300
(sâmbătă), la sediul facultăţii (Aleea Privighetorilor, nr. 1A, sector 1, Bucureşti);
Examenul de admitere se va desfășura în data de 20.09.2018, orele 1000 și va consta în prezentarea unui proiect de
cercetare cu aplicabilitate directă în domeniu (ex.: studii de caz privind prelucrarea arhivistică şi valorizarea
documentelor de la Arhivele Naţionale şi creatorii şi deţinătorii de documente).
Afişarea rezultatelor se va face la avizierul facultății şi pe site-ul http://www.academiadepolitie.ro/ la data de
24.09.2018, ora 1100.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere













cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului);
actul de identitate (B.I./C.I.) în original și copie;
diploma de bacalaureat în original (sau copie legalizată) și copie;
diploma de licenţă în original (sau copie legalizată) și copie (pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă din
anul organizării admiterii se va prezenta adeverinţa de licență în original (sau copie legalizată) și copie;
foaie matricolă/supliment la diplomă în original (sau copie legalizată) și copie (cu excepţia absolvenţilor promoţiei
din anul admiterii);
certificatul de naştere în copie;
certificatul de căsătorie în copie (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;
4 fotografii color ¾ (pe hârtie foto);
chitanţa de plată a taxei de înscriere (150 lei) sau acte doveditoare, din care să rezulte că se află într-una din
situaţiile în care beneficiază de scutire de plata taxei, după caz. Taxa de admitere se va achita direct la sediul
Academiei, la depunerea dosarului de înscriere.
dosar plic.

Acte suplimentare necesare doar pentru ocuparea locurilor bugetate:
 declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a mai urmat/ a mai urmat o perioadă de studii sau un ciclu
complet de studii universitare de masterat sau echivalente, în regim bugetat. Declaraţia trebuie să nu admită interpretări
şi să conţină precizarea: ,,Declar că nu am beneficiat/ am beneficiat de finanţare de la bugetul de stat (inclusiv pe locuri
finanţate din fonduri europene) în calitate de student-masterand”.
 declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a fost exmatriculat de la un program universitar de studii de
masterat. Declaraţia trebuie să nu admită interpretări şi să conţină precizarea: „Declar că nu am fost exmatriculat de la
un program de studii universitare de masterat”..
Cine beneficiază de scutire de la plata taxei de admitere
a) orfanii de ambii părinţi, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
b) copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat.

Tematica examenului de admitere

1. Locul şi rolul Arhivelor Naţionale în societatea contemporană românească;
2. Valorificarea documentelor;
3. Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente privind păstrarea şi evidenţa documentelor;
4. Valori patrimoniale arhivistice aflate în instituţii culturale, administrative etc.;
5. Arhivele audio-vizuale: istoric/particularităţi/importanţă;
6. Cadrul normativ privind evidenţa documentelor;
7. Managementul documentelor electronice la creatorii şi deţinătorii de documente;
8. Importanţa arhivisticii în activităţile curente din instituţiile publice şi la persoanele juridice de drept privat;
9. Păstrarea şi conservarea documentelor de arhivă.
Pentru orice alte informaţii suplimentare privind admiterea la programul de masterat puteţi accesa următoarele link-uri:
http://www.academiadepolitie.ro/root/regulamente/2018/Regulament_adm_master_aprobat_2018.pdf
De asemenea, puteți suna la nr. de telefon
021.317.55.23/int. 17480, 17481, 17482 sau 17484
Sau
ne puteţi scrie la adresa de e-mail:
rafael.chelaru@academiadepolitie.ro
VĂ DORIM SUCCES!

Conf. univ. dr. Rafael Dorian CHELARU
Coordonator program masterat

