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pentru programul de studii universitare de licenţă “Drept”
forma de învățământ “la distanţă” - septembrie 2016
Scopul programului: programul de studii universitare de licenţă “Drept”, forma de organizare

“învăţământ la distanţă” se adresează exclusiv personalului/studenților
din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, care
deține/dețin autorizație de acces la informații clasificate și care au
absolvit alte programe de studii universitare de licenţă și doresc să-şi
perfecţioneze pregătirea juridică prin obţinerea unei licenţe în studii juridice,
specializarea “Drept”.
Învățământul “la distanţă” e o formă flexibilă și modernă de
pregătire, în regim cu taxă, care se organizează corespunzator duratei de
şcolarizare învăţământului cu frecvenţă (IF), cu aceleaşi credite
transferabile.
Diplomele sunt echivalente celor obţinute la învăţământul cu
frecvenţă.

Nr. de locuri:

100 de locuri, în regim cu taxă.

Durată:

4 ani (240 credite de studii transferabile), cu posibilitatea echivalării
examenelor, la disciplinele parcurse în cadrul programului de studii pe care
l-a absolvit.

Cine se poate înscrie: personalul/studenții din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Siguranță
Națională, care dețin autorizatie de acces la informații clasificate

1

Perioada de înscriere: 19-23.09.2016, între orele 08.00-15.00, la sediul Academiei de Poliție

,,Alexandru Ioan Cuza”, la Centrul pentru Învățământ Frecvență Redusă și
Învățământ la Distanță (Pavilion Central, etaj 1, camera 82).

Care sunt avantajele oferite:

a) Singurul program de acest tip din ţară, recunoscut de către M.A.I.
(Planul de învăţământ a fost aprobat de ministrul afacerilor interne, iar
programul a fost autorizat de către A.R.A.C.I.S.).
b) forma de organizare a cursurilor. Programul oferă multă libertate în
alegerea timpului şi locului de studiu, nu se impun constrângeri de timp,
spațiu și ritm de studiu, majoritatea activităților didactice desfășurânduse
pe platforma e-Learning. Studenţii se vor prezenta în Academie doar la
activitățile tutoriale/asistate (aproximativ 3 săptămâni/semestru) și în
sesiunea de examene, în zilele de examen.
c) Echivalarea creditelor de studii la toate disciplinele de studiu creditate
din planul de învăţământ. Spre exemplificare, pentru absolvenţii
specializării “ordine şi siguranţă publică”, promoţia 2013-2016, din
cadrul Facultății de Poliție, dintr-un total de 64 de discipline, aproximativ
90 % din discipline vor fi echivalate.
d) Taxe de studii reduse: 2000 lei/an, care pot fi achitaţi astfel:
1. în primele 30 de zile de la înmatriculare în cuantum de 2000 lei;
2. în primele 30 de zile de la începerea semestrului I, respectiv primele 30
de zile de la începerea semestrul II – în cuantum de 1000 pe semestru;
3. eşalonat, după cum urmează:
- în primele 30 de zile de la înmatriculare – 500 lei şi până la
începerea sesiunii I de examen 500 lei;
- în primele 30 de zile de la începerea semestrului II – 500 lei şi până
la începerea sesiunii a II-a de examen 500 lei.
e) Posibilitatea cumulării anilor de studii, în condiţiile Legii nr. 1/2011
legea educaţiei naţionale.
f) Examen de admitere organizat separat de alte proceduri de admitere,
după o Metodologie proprie, nota minimă de admitere fiind 5, în limita
locurilor aprobate (100 locuri).

Metodologia de admitere și Calendarul înscrierii se găsesc pe site-ul instituției la secțiunea
Studii/Admitere/Regulament admitere 2016-03-25
http://www.academiadepolitie.ro/root/studii/admitere/2016/reg_admitere_senat_2016_reviz.pdf
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