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 PLANIFICAREA EXAMENELOR DE PROMOVARE A SEMESTRULUI
IV

D1: Dezvoltări în metodologia criminalistică – Prof.dr. Emilian Stancu – 05.08.2013
D2: Metodologia cercetării criminalistice a activităţilor ilicite specifice criminalităţii
organizate – Conf.dr. Olteanu Gabriel – 07.08.2013
D3: Managementul resurselor umane în activitatea criminalistică – Prof.dr. Vlad Barbu / D6:
Politici europene în aplicarea dreptului penal – Prof.dr. Boroi Alexandru – 09.08.2013
D4: Criminal profiling în investigaţia criminalistică – Prof.dr. Ungureanu Georgeta –
11.08.2013
D5: Constituţionalizarea normelor juridice penale – Conf.dr. Ţonea Bogdan – 13.08.2013
NOTĂ:
- examenele se vor desfăşura la Sala de predare nr. 2, începând cu orele 1400, iar
duminica de la ora 1000;
- examenele restante se vor susţine în zilele de 6, 8, 10, 12, 14 august 2013,
planificarea realizându-se prin grija secretarului de program, cu avizul conducătorului
programului de studii;

 PLANIFICAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE
-

depunerea lucrărilor şi înscrierea: 14 august, orele 900 - 1500
susţinerea lucrărilor de disertaţie 16, 17, 18 august: Catedra de Criminalistică, orele
900 - 1500
Conferinţa de încheiere a programul de studii: 30 august, orele 1000, Sala 2 a
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Lucrarea de disertaţie se predă astfel:
1. un exemplar imprimat, însoţit de referatul favorabil din partea conducătorului
ştiinţific şi declaraţia de onestitate, la Secretariatul Academiei – Compartimentul
Evidenţă Studii de masterat;
Atenţie! Coperta interioară a lucrării va avea antetul şi subsolul conform modelului
anexat
Depunerea acesteia se face împreună cu celelalte documente necesare înscrierii, după cum
urmează:
 prezentarea fişei de lichidare cu avizul din partea:
- Bibliotecii de specialitate din care să rezulte că absolventul a înapoiat cărţile
împrumutate în vederea documentării;
- Secretariatului Academiei în care să se precizeze că absolventul nu are
restanţe în ceea ce priveşte situaţia şcolară sau taxa de şcolarizare.
 declaraţia de onestitate – lucrarea de disertaţie va conţine o declaraţie pe propria
răspundere a absolventului, datată şi semnată în original, din care să rezulte că
lucrarea îi aparţine, nu a mai fost niciodată prezentată şi nu este plagiată;
Formularele pentru completarea declaraţiei de onestitate şi fişa de lichidare se vor
elibera la Secretariatul Academiei – Compartimentul Evidenţă Studii de masterat, în urma
verificării situaţiei şcolare, în vederea completării

de către absolvenţii cursurilor de

master.
2. un exemplar imprimat, la Compartimentul Implementare Proiecte Europene;
3. un CD cu lucrarea pe suport informatic, care se predă secretarului de program.
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