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I. PREZENTAREA UNIVERSITĂŢII AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA
Trăim într-o societate informaţională care se îndreaptă spre o economie bazată pe
cunoaştere. În acest context, faptul că “omul toată viaţa învaţă” nu mai e o surpriză
pentru nimeni. Formarea iniţială nu mai este suficientă, este nevoie de o formare
continuă, permanentă, fie datorită progreselor înregistrate în planul cunoaşterii
(reciclare şi perfecţionare), fie datorită necesităţii schimbării meseriei (reconversie
profesională). Este deja de notorietate faptul că în băncile sălilor de curs din întreaga
lume se aşează alături tineri şi oameni maturi, de multe ori stau în aceeaşi bancă tată şi
fiu sau un tânăr student împreună cu un fost profesor de al său.
Universitatea Agora din municipiul Oradea, deşi tânără, este pregătită să facă faţă
cerinţelor diversificate ale prezentului, printr-o ofertă educaţională adaptată dinamicii
sociale. Toată lumea învaţă, inclusiv noi!

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Universitatea Agora din municipiul Oradea se identifică prin următoarele elemente:
Denumire oficială: Universitatea Agora din municipiul Oradea;
Categorie: Instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi
utilitate publică;
Denumire scurtă: Universitatea Agora;
Acronim: UAO;
Sediu: Piaţa Tineretului nr. 8, cod poștal 410526, Oradea, judeţul Bihor, România;
Moto: „Acces la succes!”
Ziua universităţii: 17 martie;
Site-ul universităţii: www.univagora.ro
Însemne: emblemă; sigiliu; drapel (emblema universităţii pe fond alb); ţinută de
ceremonie: robă și tocă.

1. Cadrul juridic
Universitatea Agora din municipiul Oradea este acreditată instituţional, fapt ce
reiese din Legea nr.59 din 3 aprilie 2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.222
din 3 aprilie 2012. Universitatea Agora din municipiul Oradea se înfiinţează ca instituţie
de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a
sistemului naţional de învăţământ, cu sediul în municipiul Oradea, Piaţa Tineretului, Nr 8,
judeţul Bihor.
Carta Universităţii Agora din municipiul Oradea reprezintă actul fundamental
care statuează misiunea şi obiectivele universităţii, principiile de organizare şi
funcţionare, cadrul academic şi instituţional al universităţii. Ea respectă Constituţia
României şi legislaţia aplicabilă. Pe baza Cartei universitare au fost elaborate
regulamente, proceduri de sistem şi operaţionale, care reglementează întreaga activitate
din Universitatea Agora. Carta şi anexele sale au fost discutate şi aprobate în Senatul
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universităţii şi sunt periodic revizuite, în funcţie de evoluţia condiţiilor interne sau
externe.
În vederea consolidării prestigiului universitar şi a asigurării afirmării şi
dezvoltării profesionale a fiecărui membru al său, comunitatea Universităţii Agora
promovează valori şi principii în concordanţă cu exigenţele evoluţiei cunoaşterii, în
condiţiile respectării statului de drept şi a drepturilor omului.
2. Structura Universităţii AGORA din municipiul Oradea
Universitatea Agora este organizată ca o alternativă la învăţământul superior de
stat şi complementară a acestui tip de învăţământ, în zona de vest a României, care
printr-o politică ştiinţifică de gestionare a fondurilor, a reuşit să menţină un nivel scăzut
al taxelor de şcolarizare care nu se modifică pe parcursul unui ciclu de învăţământ.
Garant pentru acest fapt este contractul de studii, încheiat între universitate şi fiecare
student la începutul anului I de studii în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile
ambelor părţi semnatare.
În cadrul Universităţii Agora din municipiul Oradea funcţionează Facultatea de
Drept şi Ştiinţe Economice cu Departamentul de Ştiinţe Sociale şi programe de studiu
acreditate.
Programele de studiu pe care universitatea le oferă viitorilor studenţi constituie o
alternativă viabilă în demersul de instruire, formare şi educare civică, pentru integrare
socială şi profesională.
Domeniile de studiu pentru care Universitatea Agora din municipiul Oradea
organizează ciclul de studii universitare de licenţă sunt următoarele:
1.
2.
3.
4.

Drept (program de studiu acreditat);
Poliţie locală (program de studiu autorizat);
Management (program de studiu acreditat);
Contabilitate şi informatică de gestiune (program de studiu acreditat).

3. Misiunea şi obiectivele Universităţii AGORA
În Carta Universităţii Agora din municipiul Oradea1 (Carta UAO) la articolul 2 este
prevăzută misiunea Universităţii Agora. Carta UAO a fost elaborată în conformitate cu
prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările
ulterioare. Acest fapt reiese şi din avizul favorabil2 Nr.878/DGJ/02.05.2012 dat de
Direcţia Generală Juridică din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Sportului cu
privire la conformitatea Cartei UAO.

1

Carta

UAO

poate

fi

vizualizată

şi

descărcată

de

la

http://www.univagora.ro/noutati/anunturi/CARTA_UAO_2012.pdf
2

Avizul favorabil poate fi vizualizat http://www.univagora.ro/noutati/anunturi/Aviz_Carta_MECTS.pdf
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Misiunea Universităţii Agora este următoare:
Aliniatul (1) prevede „Misiunea se articulează pe viziunea iniţială a fondatorilor,
care i-au ales ca nume, nu întâmplător, un simbol al democraţiei. Spiritul democratic al
Agorei a fost şi va fi vectorul director al dezvoltării sale şi îi va aduce şi în viitor
plusvaloare inovatoare, dinamism şi o dezvoltare armonioasă. În viziunea lor, fondatorii
au înţeles că încurajarea gândirii şi exprimării libere şi îndrăzneţe a studenţilor şi a
cadrelor didactice şi de cercetare în Agora, deschiderea spre cooptarea în structurile de
conducere a unor profesionişti şi personalităţi ştiinţifice şi culturale din exterior, poate
duce la atingerea sau chiar depăşirea în scurt timp a performanţelor unor instituţii
academice mai mari şi cu o tradiţie mai îndelungată”.
Aliniatul (2) prevede „Fiind o universitate tânără, centrată pe educaţie în
domeniul ştiinţelor sociale, Universitatea Agora îşi asumă misiunea, să transmită
studenţilor săi spiritul Agorei, bazat pe valorile democraţiei şi umanismului
transdisciplinar, spirit pe care absolvenţii, la rândul lor, să-l propage mai departe în
societate. Pornind de la acumulările prezente şi valorificarea potenţialului intern, cu
deschidere spre colaborări externe, Universitatea Agora îşi propune ca, într-un timp
rezonabil, să adauge valori noi cunoaşterii umane, prin promovarea şi încurajarea
cercetării, tinzând în viitor spre o misiune de educaţie şi cercetare ştiinţifică, astfel încât
să devină recunoscută în mediul academic românesc şi european ca un model eficient al
accesului la succes într-o societate dinamică”.
Aliniatul (3) Universitatea Agora îşi propune să devină un centru cultural şi civic,
menit să contribuie la formarea şi difuzarea valorilor culturii naţionale şi universale, la
promovarea pluralismului opţiunilor la dezvoltarea culturii politice şi civice, iar prin
absolvenţii săi şi prin cercetarea ştiinţifică proprie să contribuie la îmbunătăţirea
performanţelor obţinute de unităţile economice din vestul României.
În articolul 3 din Carta UAO sunt prevăzute obiectivele pe care Universitatea
Agora şi le-a stabilit în vederea realizării misiunii sale. Acestea sunt următoarele:
Aliniatul (1) „Fiind o universitate centrată pe educaţie, cu o educaţie centrată pe
student, își propune:
a) practicarea unor metode şi mijloace de predare-învăţare moderne, bazate pe
implementarea în activitatea didactică a tehnologiei e-learning la toate programele
de studii universitare şi programele de studii postuniversitare de formare şi
dezvoltare profesională continuă şi la toate formele de învăţământ;
b) identificarea clară a obiectivelor programelor de studii universitare şi
postuniversitare, precum şi evaluarea corectă a costurilor în raport cu beneficiile;
c) crearea unei culturi academice „Agora”, bazată pe democraţie, transdisciplinaritate,
deschidere spre nou şi spre exterior, care să contribuie la eforturile comunităţii de
ridicare a nivelului de cultură și civilizaţie a poporului român;
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d) furnizarea către comunitate a unor specialiști cu înaltă ţinută profesională, morală și
civică; recunoaşterea calităţii serviciilor educaţionale oferite pe plan local şi
regional”.
Aliniatul (2) „Optimizarea activităţii de cercetare - dezvoltare - inovare, prin:
a) stabilirea unei strategii de cercetare știinţifică fundamentală și aplicativă în
domeniile economic, juridic și social, desfășurată în colaborare cu alte universităţi și
institute de cercetare din ţară și din străinătate, orientată spre susţinerea dezvoltării
economice, sociale și culturale;
b) diseminarea şi valorificarea rezultatelor cercetării prin publicaţii, workshop-uri
exploratorii, conferinţe şi constituirea de reţele de cercetare cu participanţi interni şi
externi”.
Aliniatul (3) „Consolidarea şi extinderea relaţiilor cu mediul extern, atât cel
ştiinţific, cât şi economic şi social prin:
a) consolidarea şi dezvoltarea unei culturi instituţionale şi manageriale responsabile,
care să valorifice punctele tari acumulate, să fructifice oportunităţile şi să vegheze
mereu la managementul eficient al riscurilor;
b) crearea unei culturi a calităţii cu tendinţa către excelenţă în educaţie şi eficienţă în
cercetare-dezvoltare, evaluarea şi monitorizarea informatizată a calităţii şi luarea la
timp a măsurilor care pot duce la optimizarea acesteia”.
4. Cadrele didactice ale Universităţii Agora
Instruirea studenţilor Universităţii Agora pe parcursul anilor de studiu este
efectuată de către cele mai competente şi bine pregătite cadre didactice universitare,
titulare în Universitatea Agora, personalităţi de marcă în domeniul lor de activitate, care
se bucură de recunoaştere naţională şi internaţională, provenind din diferite centre
universitare – Oradea, Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova ş.a.
Activitatea personalului didactic se concretizează în pregătirea şi susţinerea orelor
de predare (cursuri), ore de seminar, aplicaţii practice şi de laborator, elaborarea de
cursuri, manuale şi alte materiale didactice proprii, cercetare ştiinţifică, examene şi alte
forme de evaluare a activităţii studenţilor.
Numărul şi structura posturilor didactice (profesori, conferenţiari, lectori,
asistenţi, preparatori)
Nr. posturilor
didactice
Norma
de bază

Plata cu
ora

Structura posturilor didactice cu norma de bază
Profesori
Norma
Plata
de
cu ora
bază

Conferenţiari
Norma
Plata
de
cu ora
bază

Lectori
Norma Plata
de
cu
bază
ora
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Asistenţi
Norma Plata
de
cu
bază
ora

Preparatori
Norma
Plata
de
cu ora
bază

25
10
Total: 35

4

1
5

5

1

10

6

8
18

4

4

2

2

5. Baza materială
Studenţii Universităţii Agora se bucură de o foarte bună calitate a actului
educaţional, care creşte anual şi prin dotările cu tehnică de calcul şi mijloace moderne de
învăţământ. Cursurile se desfăşoară la sediul propriu din Piaţa Tineretului, nr.8,
studenţii având la dispoziţie aule dotate la standarde europene, săli de curs, săli de
seminarii, laborator de criminalistică, laborator de informatică, bibliotecă informatizată,
club studenţesc, club sportiv, sală de video-conferinţă, precum şi o esplanadă pentru
spectacole în aer liber. Locaţia prezintă avantajul amplasării centrale, aflându-se pe
traseul mai multor mijloace de transport în comun.
Laboratoarele de informatică sunt dotate cu tehnică de calcul corespunzătoare,
după cum urmează: server propriu cu acces permanent la Internet, reţea de computere,
video-proiectoare, imprimante cu laser şi jet de cerneală, scanere şi copiatoare, centru
propriu de instruire E.C.D.L.
Pe lângă aceste spaţii studenţii mai beneficiază de mijloacele tehnico-ştiinţifice,
care se găsesc în centrele de cercetare ce funcţionează sub cupola Universităţii Agora
din municipiul Oradea.
II. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE
Universitatea Agora se integrează în circuitul mondial de valori ştiinţifice,
culturale şi educaţionale, promovând parteneriatul şi relaţiile de colaborare cu
universităţi similare din ţară şi din străinătate, bazate pe principiile libertăţii academice,
egalităţii şi reciprocităţii.
Prin încheierea de acorduri de colaborare inter-universitară se vizează:
cunoaşterea experienţei organizaţionale didactice şi de cercetare din alte
universităţi, în vederea integrării lor în activitatea proprie;
apropierea treptată a planurilor de învăţământ şi a conţinutului de bază al
disciplinelor prin aplicarea sistemului de credite transferabile;
implicarea cadrelor didactice, a cercetătorilor şi a studenţilor în proiecte şi
programe trans-europene de formare, cercetare, consultanţă, pentru ameliorarea
performanţelor în procesul instructiv-educativ, precum şi pentru integrarea în
comunitatea universitară internaţională;
promovarea şi susţinerea mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice prin
schimburi paritare, prin programe şi proiecte inter-universitare precum şi prin
dezvoltarea relaţiilor de colaborare în sistemul „visiting professor”;
promovarea schimbului de publicaţii ştiinţifice şi manuale universitare cu
instituţii partenere.
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Încă de la înfiinţare, Universitatea Agora a fost şi este preocupată de îmbogăţirea
cărţii de vizită internaţionale, prin stabilirea unor relaţii de colaborare cu universităţi
din străinătate. Ca urmare, a parteneriatelor încheiate au fost iniţiate şi derulate
programe internaţionale care s-au bucurat de un real succes.
Până în prezent Universitatea Agora a încheiat acorduri de colaborare cu
următoarele universităţi:
 Libera Universita degli Studi "San Pio V", Roma, Italia
 Instituto di Studi Politici "S. Pio V", Roma, Italia
 Associação para Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo, Portugalia
 Associazione Culturale "PF-ON-LINE", Roma, Italia
 Associazione Nuovi Cittadini Ciociari, Italia
 Consorzio Universitario d'Isernia, Italia
 Instituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC) del Consiglio Nationale delle
Ricerche (CNR), Roma, Italia
 Istituto di Ricerche Sociali Economiche e Ambientali (IRSEA), Roma, Italia
 Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC)-CNR , Italia
 O.Di.S.E.A. Onlus, Roma, Italia
 Regional Centre For Development and Retraining Of Manpower (DRKK)- Debreten,
Hungary
 Technological Educational Institute Of Thessaloniki, Thessaloniki, Grecia
 Universidade de Santiago de Compostela, Spania
 Universita degli Studi di Roma "La Sapienza", Italia
 Universita degli Studi di Cassino (Frosinone), Italia
 Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italia
 Universita degli Studi di Palermo, Italia
 Universitat de les Illes Balears, Spania
 Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III, Franţa
 University of Belgrade , Belgrade, Serbia
 University of Malta
 University of Montenegro, Montenegro
 University of Thessaly , Grecia
 University Tunis El Manar, Tunisia
 Southeastern University, Lakeland, Florida, USA.
Cel mai important dintre acestea - "Acordul de cooperare ştiinţifică şi culturală"
între Universitatea San PioV din Roma şi Universitatea Agora - a fost semnat în data de
12 noiembrie 2001, Universitatea Agora devenind prima instituţie românească de
învăţământ superior ale cărei studii sunt recunoscute în Italia.
Acordul prevede, printre altele:
- promovarea dezvoltării cooperării ştiinţifice şi culturale;
- elaborarea unor proiecte de cooperare ştiinţifică şi culturală, îndeosebi în domeniile:
juridic, instituţional, lingvistic, social, economic, istoric, politic;
- schimburi de profesori şi studenţi;
9

- schimburi de documentaţie, informaţii tehnice şi ştiinţifice;
- organizarea de seminarii, convenţii şi conferinţe comune;
- realizarea unor proiecte de cercetare şi de formare comune;
- acordarea unor burse de studiu;
- recunoaşterea reciprocă a titlurilor de studiu, conform normelor în vigoare;
- elaborarea unor proiecte de cercetare comune, propuse spre finanţare Uniunii
Europene şi organismelor internaţionale;
- promovarea iniţiativelor specifice integrate, pentru dezvoltarea activităţilor didactice
şi ştiinţifice;
- elaborarea unor programe de studiu integrate pentru studenţi, inclusiv prin utilizarea
noilor tehnologii educaţionale şi la distanţă.
În toamna anului 2003 a fost încheiat un acord trilateral prin care Universitatea
Agora participă la programe de tip masterat, iniţiate de Universitatea San Pio V din
Roma şi Universitatea din Malta, primul dintre acestea având specializarea „Drepturile
omului în regiunea mediteraneană”.
Această colaborare are la bază acorduri de cooperare ce prevăd schimburi de
cadre şi studenţi, baze de date comune computerizate, schimb de informaţii,
participarea la realizarea în comun a unor studii şi lucrări de specialitate, iniţierea şi
elaborarea de programe de cercetare comune.
Membrii corpului academic desfăşoară o activitate susţinută în direcţia iniţierii
unor contacte cu facultăţi şi instituţii de învăţământ din străinătate, participând intens la
conferinţe şi simpozioane ştiinţifice.
Realizări notabile s-au concretizat prin participarea cu lucrări de înalt nivel
ştiinţific la numeroase congrese şi conferinţe internaţionale: Roma - Italia; Toronto Canada; Ohrid - Macedonia; Budapesta - Ungaria; Palma de Mallorca - Spania; Reims Franţa etc.
Tot în cadrul acestor acorduri de colaborare, studenţii facultăţii noastre
beneficiază de contactul direct cu o serie de cadre didactice din străinătate (Canada,
Franţa, Italia, SUA ş.a.).
III. CERCETAREA ÎN UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL
ORADEA
1. Prezentarea pe scurt a modului în care se desfăşoară cercetarea
Încă de la începutul activităţii Universitatea Agora prin resursele umane de care
beneficiază, implicit prin cadrele didactice din cadrul colectivului Departamentului de
Ştiinţe Sociale știa, că puţine aspecte ale vieţii omului sunt mai importante decât
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educaţia. Ca urmarea, a avut în vedere faptul că educaţia este un proces îndelungat, legat
indisolubil de existenţa umană ale cărei efecte pot fi evaluate doar prin prisma finalităţii
acţiunilor indivizilor, beneficiari ai serviciilor educaţionale.
Cu profesionalism, operativitate și promptitudine cadrele didactice care au iniţiat
sau au fost implicate în activităţile ştiinţifice desfășurate la nivelul universităţii,
respectiv al Departamentului de Ştiinţe Sociale, au urmărit în permanenţă și
perpetuarea societăţii în limitele reperelor morale, economice, socio-culturale care o
descriu la un moment dat sau, dimpotrivă, pot modifica trăsăturile definitorii ale unei
societăţi pe viitor.
În universitate cercetarea știinţifică/dezvoltarea/inovarea este concepută ca să
răspundă exigenţelor învăţării pe tot parcursul vieţii, precum și ca o sursă de finanţare
complementară. Ca urmare, toate cadrele didactice din departament conferă cercetării o
mare importanţă, urmărind valorizarea acesteia la particularităţile domeniului din care
fac parte disciplinele la care sunt titulari.
Departamentul de Ştiinţe Sociale este format şi din cadre didactice cu o vastă
experienţă în domeniul administraţiei publice, a dreptului şi cu preocupări intense în
ceea ce priveşte sistemul administrativ local şi central, legislaţia românească şi cea
europeană atât în ceea ce priveşte conţinutul acesteia, cât şi modul de aplicare în
practică, fiind în permanenţă preocupaţi de creşterea pregătirii lor profesionale, de
optimizarea randamentului profesional pentru a conferi un răspuns eficient orizontului
de aşteptare al studenţilor de la programul de studiu Poliţie locală.
Desfăşurarea activităţilor din programele de cercetare se face într-un cadru
organizat, astfel încât, fiecare membru al departamentului, să participe într-un mod activ
la elaborarea studiilor de cercetare.
În vederea unei mai bune documentări şi a dezvoltării legăturilor cu specialiştii ce
îşi desfăşoară activitate în practica judiciară, Departamentul de Ştiinţe Sociale prin
cadrele didactice care sunt implicate în programul de studiu Poliţie locală, contribuie la
încheierea de noi acorduri de colaborare ori de dezvoltare a celor existente, beneficiari
ai acestor acorduri fiind şi studenţii.
De asemenea, fiecare membru al departamentului este angrenat fie în teme de
cercetare proprii (în special doctoranzii), fie în alte proiecte de cercetare colective cu
finanţări proprii sau cofinanţării naţionale şi internaţionale.
În concluzie, în scopul dezvoltării activităţilor de cercetare în cadrul
Departamentului, implicit şi al programului de studiu Poliţie locală cercetarea se
desfăşoară la nivel de universitate, facultate şi departament, având în vedere trei
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componente: componenta cadre didactice, componenta studenţi,
colaborarea cu alte instituţii de învăţământ/mediul economic/social.

componenta

Activitatea de cercetare ştiinţifică constituie o prioritate pentru întreaga
comunitate academică a Universităţii Agora, indiferent de nivelul la care se desfăşoară
cercetarea ştiinţifică şi de componentele acesteia. Ca urmare, de-a lungul timpului
cadrele didactice din departament, pot să-şi desfăşoare activitatea de cercetare
ştiinţifică în următoarele moduri:
- Individual: studii postuniversitare, masterat, doctorat, studii postdoctorale;
- La nivel de departament: în colective de cercetare pe domeniile în care se
încadrează disciplina/disciplinele pe care le predau. Colectivele de cercetare reunesc
cadre didactice cu preocupări în domenii apropiate, astfel încât, fiecare să beneficieze în
elaborarea studiilor de sprijinul şi cunoştinţelor acumulate de fiecare membru al
colectivului.
Temelor de cercetare sunt alese în urma propunerilor făcute de membrii
colectivelor de cercetare formate în cadrul departamentului şi al preocupărilor
individuale în raport şi subsumate disciplinelor pe care le predau.
- La nivel de centru de cercetare:
*fie cu temă individuală care se încadrează în tematica specifică centrului de
cercetare pe fiecare an de cercetare;
* fie cu temă colectivă prevăzută în calendarul de activităţi al fiecărui centru din
care face parte cadrul didactic.

2. Centrele de cercetare care funcţionează în cadrul Universităţii Agora
În cadrul universităţii funcţionează următoarele următoarele centre de cercetare :
1. Centrul de Cercetare Italo-Român (Ce.R.I.R) – a luat fiinţă în anul 2005 în
urma colaborării dintre Universitatea Agora şi Institutul de Studii Politice „San Pio V”
din Roma în baza protocolului de înfiinţare a „Centrului de cercetare Italo-Român”
(Ce.R.I.R). Centrul a primit recunoaştere UNESCO în luna martie 2006.
Domeniile de cercetare sunt: Ştiinţe juridice, Ştiinţe economice, Studii europene, Ştiinţe
politice, Istorie.
2. Centrul de Studii Europene AGORA (CSE AGORA) – a luat fiinţă în anul 2007.
Acesta are ca scop: iniţierea unor noi direcţii de cercetare a modalităţilor actuale de
aplicare în practică a legislaţiei europene, popularizarea folosirii active de către cetăţenii
români şi străini a mijloacelor legale şi civice de care dispun în vederea asigurării unor
condiţii optime şi sigure de lucru, sprijinirea ştiinţifică şi sub aspectul aquis-ului
comunitar european a agenţilor economici români, a ONG-urilor, în vederea creşterii
competitivităţii produselor şi serviciilor, urmărirea impactului pe care îl are libera
circulaţie a mărfurilor, libera circulaţie a persoanelor, circulaţia liberă a capitalului,
libertatea de a presta servicii în statele comunitare, raportate la realitatea acestor ţări,
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intensificarea colaborării dintre mediul academic şi mediul de afaceri românesc şi străin,
prin furnizarea de date cu privire la politica agricolă comună, la politicile economice
comune în transporturi şi monetare, dar şi la alte politici comunitare, organizarea unor
campanii de informare cu privire la legislaţia românească şi cea europeană.
3. Centrul de Documentație Europeană (CDE) - a luat fiinţă în anul 2008 ;
4. Centru de Informare EUROPE DIRECT, Universitatea AGORA, Oradea, NordVest – şi-a început activitatea în anul 2009 ca urmare a depunerii, aprobării şi
implementării unui grant, co-finanţare obţinută de la Uniunea Europeană,
Reprezentanţa Comisiei Europene în România, Comunicare şi Reţele,
www.europedirect-agoraoradea.ro;
5. Centrul Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii
Transfrontaliere (C.E.P.C.T.), www.cepct.ro – şi-a început activitatea în anul 2009, ca
urmare a implementării unui grant internaţional CBC PHARE 2006 Ro-Hu, co-finanţat de
Universitatea Agora și programul CBC PHARE 2006.
Direcţiile de cercetare ale Centrului sunt următoarele : criminalistică, drept penal,
drept public, sociologie juridică, poliţie locală şi transfrontalieră.
3. Conferinţele internaţionale
Universitatea Agora organizează anual mai multe conferinţe naţionale şi
internaţionale, la nivel de centre de cercetare, facultate, departament sau în cadrul unor
proiecte de cercetare cu finanţări europene. Pentru programul de studiu Poliţie locală
sunt relevante următoarele:
- Conferinţa anuală pe tematica generală „Drepturile omului” organizată în prima
săptămână a lunii iunie a fiecărui an. În anul 2012 s-a desfăşurat cea de-a şasea ediţie;
- Conferinţa anuală a Departamentului de Ştiinţe Sociale, programul de studiu
Poliţie locală cu tematică diferită, specifică domeniului Drept şi Ştiinţe administrative, în
a treia săptămână a lunii octombrie a fiecărui an. În anul 2012 se va desfăşura cea de-a
VI-a ediţie a conferinţei care an de an urmăreşte pe lângă implicarea specialiştilor din
domeniul dreptului, administraţiei publice şi atragerea unui număr cât mai mare de
persoane din mediul instituţional juridic, cu atribuţii şi preocupării în cunoaşterea
aplicării legislaţiei naţionale şi europene, precum şi în analiza şi dezbaterea unor cazuri
practice care întregesc sau lămuresc situaţii prezente, datorate uneori şi dinamicii
legislaţiei româneşti.
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4. Editura Universităţii Agora
Pentru diseminarea cercetării ştiinţifice Universitatea Agora are o editură care
publică cu ISBN monografii, cărţi, cursuri universitare, caiete de seminar, culegeri de
probleme şi texte.
De asemenea, editura publică şi studiile de cercetare/articolele elaborate de
studenţi cu ocazia desfăşurării sesiunilor ştiinţifice studenţeşti, cercurilor ştiinţifice
studenţeşti ori olimpiadelor studenţeşti.
Sub egida editurii apar trei reviste ştiinţifice indexate în mai multe baze de date
internaţionale recunoscute, precum şi lucrările unor conferinţe.

5. Revistele din universitate
I. Universitatea Agora din municipiul Oradea publică următoarele reviste:
1.
AGORA
International
Journal
of
Juridical
Sciences,
www.juridicaljournal.univagora.ro publicată începând cu anul 2007, având în
editorial board personalităţi recunoscute naţional şi internaţional în domeniul dreptului.
Fondator: prof.univ.dr. Elena-Ana Iancu (Nechita)
Periodicitate: 1 număr/an perioada 2007-2009, 2 numere/an din 2010 în prezent
Revista se identifică prin: ISSN: 1843-570X, E-ISSN: 2067-7677
Website: www.juridicaljournal.univagora.ro
www.univagora.ro
Format: print şi on-line (full acces)
Limba în care se publică: engleza (abstract, cuvinte cheie, articol în extenso).
Clasificare C.N.C.S.I.S.
: B+, indexată în mai multe baze de date internaţionale
dintre care enumerăm: EBSCO (bază de date internaţională recunoscută pentru
domeniul ştiinţe juridice, conform anexei 1, pct.1 din Ordinul Ministrului Educaţiei şi
Cercetării, Nr. 4691/2001), Hein Online (bază de date internaţională recunoscută
pentru domeniul ştiinţe juridice, conform anexei 1, pct.1 din Ordinul Ministrului
Educaţiei şi Cercetării, Nr. 4691/2001), Index Copernicus, VLex, Ulrich, DOAJ etc.
Evoluţia standardelor de calitate: Încă de la început echipa care formează colegiul de
redacţie al revistei, şi-a propus ca această revistă, sa aibă o vizibilitate mare atât
naţională, cât şi internaţională. În acest sens, s-a realizat pagină web încă din primul an
de apariţie www.juridicaljournal.univagora.ro pagină care este actualizată, şi conţine:
date generale despre revistă, componenţa colegiului de redacţie şi a colegiului ştiinţific,
numerele apărute, condiţii necesare în vederea publicării, procesul de recenzie, precum
şi articolele publicate în fiecare număr în extenso cu rezumate şi cuvinte cheie.
Revista apare integral în limba engleză, putând fi accesată şi studiată de un număr mare
de persoane din întreaga lume, fapt ce reiese şi din numărul mare de cataloage în care
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este cuprinsă, de numărul mare a bibliotecilor şi universităţilor care au link-uri spre
pagina revistei noastre.
2.
AGORA
International
Journal
of
Economical
Sciences,
www.economicaljournal.univagora.ro ISSN 2067-3310, apare periodic din anul 2001,
câte un număr pe an (iniţial purtând denumirea AGORA Studii, schimbată în anul 2009).
Revista publică articole recenzate pe teme economice, precum şi pe teme adiacente
acestora (matematică economică, informatică economică, informatică juridică ş.a.) şi are
un colegiu de redacţie format din specialişti reputaţi din ţară şi din străinătate.
Articolele din revistă sunt publicate numai în limba engleză, fiind asigurată astfel o
vizibilitate mare naţională şi internaţională, fapt ce a dus la indexarea acesteia în mai
multe baze de date internaţionale.
3. International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC),
www.journal.univagora.ro ISSN 1841-9836 (print), ISSN 1841-9844 (on line), apare
din anul 2006, trimestrial, în versiunile print şi on line. Se publică numai în limba
engleză şi sunt acceptate doar articole ştiinţifice originale, fiecare articol fiind verificat în
mod independent de către doi referenţi. Revista are un Editorial Board de renume
internaţional, of care fac parte şi 5 membri ai Academiei Române. Editorul şef la IJCCC
este acad. F.G. Filip, vicepreşedinte al Academiei Române. Revista este indexată în
numeroase baze internaţionale de date, cum ar fi: ISI Thomson Scientific; ISJ - Journal
Popularity Computer & Applied Science Complete (EBSCO); Current Abstracts (EBSCO
Publishing); Information Systems Journals (ISJ); The Collection of Computer Science
Bibliographies (CCSB); Open J-Gate; FIZ KARLSRUHE′s informatics portal io-port.net;
Urlich′s Periodicals Directory; MathSciNet; DOAJ; SCIRUS; Google Scholar; Genamics
JournalSeek. În luna martie a anului 2008 revista a fost indexată ISI.

6. Sesiunile ştiinţifice studenţeşti
În cadrul Universităţii Agora se organizează anual o sesiune de comunicări
ştiinţifice studenţească în cadrul căreia studenţii care urmează programul de studiu
Poliţie locală pot să se înscrie la o secţiune specifică domeniului ştiinţe administrative.
Studenţii au posibilitatea pe parcursul organizării şi desfăşurării sesiunii, să-şi
prezinte lucrările întocmite fie în mod individual, fie elaborate sub îndrumarea unui
cadru didactic.
De asemenea, au ocazia de a cunoaşte şi stabili relaţii de colaborare cu alţi colegi
din centre universitare din ţară şi/sau străinătate.
Prin aceste sesiuni dedicate studenţilor se urmăreşte implicarea unui număr cât
mai mare de studenţi în activităţile ştiinţifice. Totodată, se doreşte cointeresarea
acestora spre activitatea de cercetare alături de cadrele didactice.
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7. Olimpiadele studenţeşti interuniversitare
Studenţii universităţii noastre sunt încurajaţi şi susţinuţi de conducerea
universităţii, să participe la olimpiadele studenţeşti naţionale şi internaţionale, unde au
posibilitatea sa-şi prezinte studiile de cercetare pe domenii specifice programelor de
studiu pe care le urmează.
8. Cercurile ştiinţifice studenţeşti
Cercul ştiinţific studenţesc este o manifestare extracuriculară a studenţilor cu
interese ştiinţifice ce depăşesc programele obişnuite de instruire.
Scopul activităţii cercului ştiinţific studenţesc constă în implicarea studenţilor şi a
cadrelor didactice în activitatea de cercetare comună, practică şi teoretică, în vederea
formării unor experţi conștienţi, responsabili şi bine pregătiţi prin aprofundarea
cunoştinţelor în domeniul de cercetare.
Obiectivele cercului constau în:
- aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi practice ale studenţilor;
- dezvoltarea colaborării „student – cadru didactic” în vederea eficientizării
actului de învăţământ şi sporirea interesului în materia de studiu;
- încurajarea studenţilor în vederea alegerii încă din primii ani de studiu a unei
teme de cercetare care se poate concretiza în lucrarea de licenţă;
- dezvoltarea calităţii serviciilor educaţionale oferite în vederea diversificării
posibilităţilor de desfăşurare a perioadei de practică;
- îmbogăţirea cunoştinţelor în domeniu pentru studenţii de la programele de
studiu ce se derulează în cadrul universităţii, prin aplicarea cunoştinţelor teoretice în
activităţile practice;
- oferirea posibilităţii studenţilor de a face cunoscută munca de documentare şi
cercetare pe care o desfăşoară individual şi în cadrul organizat prin activităţile propuse
în planul de activitate al fiecărui cerc.
Cercurile ştiinţifice studenţeşti sunt desfăşurate pe mai multe domenii specifice
de cercetare:
- Drept;
- Poliţie locală;
- Management;
- Contabilitate şi informatică de gestiune;
În cadrul fiecărui program de studiu se desfăşoară anual cel puţin două cercuri
ştiinţifice studenţeşti.
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9. Proiectele din universitate
Program
Număr de referinţă
Lifelong
Learning No.141106-LLP-1Programme
2008-1-RO-AJM-MO

Beneficiar
Fundaţia AGORA

Titlul proiectului
Libera circulaţie a
persoanelor în spaţiul
Uniunii Europene

Modul Jean Monnet

Lifelong
Learning
Programme

No.141250-LLP-12008-1-RO-AJM-MO

Fundaţia AGORA

Uniunea Economică şi
Monetară

Modul Jean Monnet
PHARE CBC 2006
Romania-Hungary

Ro-2006/018446.01.01.02.20

Fundaţia AGORA

Uniunea Europeană,
Reprezentanţa
Comisiei Europene
în România

No.5/2009

Fundaţia AGORA

Uniunea Europeană,
Reprezentanţa
Comisiei Europene
în România

No.5/2010

Fundaţia AGORA

Uniunea Europeană,
Reprezentanţa
Comisiei Europene
în România

No.5/2011

Fundaţia AGORA

Uniunea Europeană,
Reprezentanţa
Comisiei Europene
în România

No.5/2012

Fundaţia AGORA

Uniunea Europeană,

60152, 2011

Fundaţia AGORA

Fonduri Structurale
Europene
Uniunea Europeană,

Centrul Euroregional
de
Prevenire
şi
Combatere
a
Criminalităţii
Transfrontaliere
Centrul de Informare
EUROPE
DIRECT
Information
Centre,
Universitatea AGORA,
Nord-Vest
Centrul de Informare
EUROPE
DIRECT
Information
Centre,
Universitatea AGORA,
Nord-Vest
Centrul de Informare
EUROPE
DIRECT
Information
Centre,
Universitatea AGORA,
Nord-Vest
Centrul de Informare
EUROPE
DIRECT
Information
Centre,
Universitatea AGORA,
Nord-Vest
„STAgii de PRactică
pentru O carieră de
succeS - STAPROS”

77577, 2011

Fundaţia AGORA

Fonduri Structurale
Europene
Uniunea Europeană,

60154, 2011

Fundaţia AGORA
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Măsuri
complexe
pentru ocupare - şanse
sporite pe piaţa muncii
– MOSAIC”
Promovarea
culturii
antreprenoriale,

Fonduri Structurale
Europene

sprijinirea iniţierii de
afaceri şi dezvoltarea
abilităţilor
de
întreprinzător în rândul
întreprinderilor şi a
persoanelor ce vor să
lanseze afaceri pe cont
propriu –PROMIN

IV. PROCEDURA DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDIU DIN
CADRUL UNIVERSITĂŢII AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA
1. Vizibilitatea condiţiilor necesare pentru înscriere
Universitatea Agora aplică o politică transparentă de recrutare şi admitere a
studenţilor.
Marketingul universitar promovează informaţii reale şi corecte, iar admiterea are
în vedere competenţele candidaţilor, fiind eliminate orice criterii discriminatorii.
În vederea asigurării vizibilităţii la serviciile educaţionale pe care le furnizează
Universitatea Agora în fiecare an sunt folosite următoarele practici:
- participă la târgurile educaţionale organizate în oraş cu tematică centrată pe
ofertele educaţionale pentru fiecare an universitar;
- anunţă în mass-media condiţiile de înscriere, numărul de locuri, taxele aferente
fiecărui specializări, sesiunile de admitere, procedura de admitere;
- publică pliante cu tematică de admitere;
postează pe site-ul universităţii condiţiile de înscriere şi de admitere la adresa
www.univagora.ro pagina fiind actualizată în permanenţă
2. Cine se poate înscrie la programul de studiu Poliţie locală?
Se poate înscrie la concursul organizat în vederea ocupării locurilor de la
programul de studiu poliţie locală orice absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat,
indiferent de apartenenţa etnica, vârsta, religie, sex.
Înscrierea în vederea participării la concursul
programul de studio poliţie locală se poate face:

de admitere organizat la

- la sediul Universitaţii Agora din municipiul Oradea, Piaţa Tineretului, nr. 8, prin
completarea şi depunerea dosarului;
- sau completând fişa de înscriere care poate fi descărcată de pe site-ul
universităţii http://www.univagora.ro/admitere/fisa_inscriere.pdf, urmând ca la
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secretariat la o dată ulterioară, să se depună dosarul de înscriere completat cu actele
necesare în vederea validării acestuia.
4. Perioada în care se fac înscrierile
Înscrierile au loc în perioada iunie – septembrie a fiecărui an.
Secretariatul Universităţii Agora stă la dispoziţia persoanelor interesate cu
informaţii despre admitere de luni pâna vineri, între orele 9,00 -17,00.
5. Acte necesare în dosarul de înscriere
Absolvenţii studiilor liceale se pot înscrie la Universitatea Agora în baza unui
dosar de înscriere care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:







Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată, sau după caz
adeverinţă de absolvire a examenului de bacalaureat;
Fotocopie certificat de naştere;
Fotocopie act de identitate;
Adeverinţă medicală şi lista cu vaccinările efectuate eliberate de medicul de
familie;
2 poze ¾
Fişă-tip de înscriere. (Anexa nr.1)

6. Modalitatea de admitere
Admiterea pe locurile CU TAXA se face pe baza concursului de dosare, principalul
criteriu de departajare fiind media de la bacalaureat. Taxele rămân neschimbate pe tot
parcursul şcolarizării.
Bursele AGORA se repartizează pe baza mediei de la bacalaureat şi în urma
susţinerii unui interviu.
V. GRIJA PENTRU STUDENT
1. Relaţiile cu secretariatul
Studenţii Universităţii Agora au la dispoziţie mai multe căi prin care pot afla
informaţii despre pregătirea universitară şi dezvoltarea lor profesională. Acestea sunt:
Secretariatul Universităţii Agora, Centrul de informare, consiliere şi orientare în carieră
al Universităţii Agora, îndrumătorii de an.
Prin intermediul secretariatului urmărim, să răspundem la toate întrebările şi
problemele legate de actul educaţional, pe care studenţii le pot avea pe parcursul anului
universitar. Orarul secretariatului este de luni până vineri de la ora 9 la 17. În acest
interval orar studenţii au la dispoziţie şi un număr de telefon 0259/427 398 la care pot
apela pentru orice informaţie cu excepţia celor care au caracter confidenţial 19

transmiterea notelor, rezultatul soluţionării cererilor, informaţii privind studenţii şi
cadrele didactice ale universităţii ş.a. De asemenea, studenţii pot afla informaţii şi prin email la adresa – secretariat@univagora.ro.
Trebuie avut în vedere că Secretariatul nu este un organ de decizie, ci numai de
informare, de aceea o parte din cererile studenţilor trebuie vizate de organele de
conducere ale universităţii şi/sau facultăţii – Decanat, Rectorat, Senatul Universităţii.
Având în vedere acest lucru, dacă studenţii au nevoie, să li se aprobe o cerere sau să li se
semneze un act, aceştia trebuie să se prezinte la Secretariat cu cel puţin 3 zile înainte de
termenul la care au nevoie de aceste acte.
Printre atribuţiile Secretariatului se numără:
1. punerea la dispoziţie a contractelor de studiu şi a contractelor de burse;
2. informarea studenţilor în legătură cu cerinţele privind obţinerea burselor,
primirea dosarelor pentru burse şi informarea în urma soluţionării acestora;
3. eliberarea de adeverinţe, legitimaţii pentru bibliotecă şi carnete de
student;
4. informaţii cu privire la cursuri, seminarii, practica studenţească, licenţă;
5. informarea studenţilor cu privire la materialele didactice recomandate la
cursuri şi seminarii;
6. informarea cu privire la situaţia şcolară a studenţilor;
7. informarea studenţilor prin intermediul afişierului;
8. primirea cererilor depuse de către studenţi şi informarea în urma
soluţionării acestora.
2. Centrul de informare, consiliere şi orientare în carieră al Universităţii
AGORA (CIOCC) îşi propune să sprijine, prin activităţi specifice, studenţii Universităţii
AGORA în construirea unei cariere de succes, prin intermediul unui plan personalizat de
dezvoltare profesională.
Principalii beneficiari ai serviciilor oferite de CICOC în carieră sunt: studenţii
Universităţii Agora, elevii din clasele terminale în cadrul ciclului liceal, organizaţiile
publice sau private care sunt interesate de recrutarea unor resurse umane specializate şi
competente în domeniul juridic şi economic.
În cadrul Centrului studenţii Universităţii Agora sunt consiliaţi pe parcursul
procesului de perfecţionare academică prin următoarelor mijloace:
1. Stabilirea îndrumătorilor de an. Aceştia vor coordona activitatea studenţilor
şi vor centraliza propunerile şi nevoile acestora în legătură cu modul de
desfăşurare a actului educaţional;
2. Activităţi de informare privind sistemul de credite, regulamentele
universităţii, structura anului universitar;
3. Informarea privind modalităţile prin care pot beneficia de dotările tehnicomateriale ale universităţii:
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a. accesul la bibliotecă,
b. accesul la internet şi alte facilităţi oferite în cadrul laboratorului de
informatică,
c. alocarea unei căsuţe de e-mail personale, găzduită pe server-ul
universităţii,
d. posibilitatea de a primi informaţii legate de activităţile organizate în
cadrul universităţii pe adresa de e-mail,
e. modalitatea de a consulta cursurile universitare precum şi alte documente
recomandate de către cadrele didactice pe parcursul desfăşurării
cursurilor şi seminariilor;
4. Prezentarea competenţelor pe care le pot obţine prin parcurgerea unei
anumit traseu de studii;
5. Consiliere în alegerea disciplinelor opţionale şi facultative astfel încât
cunoştinţele dobândite în cadrul acestor cursuri să răspundă cerinţelor
individuale de aprofundare a unui domeniu de studiu sau a nevoii de
cunoaştere a unor informaţii din domenii complementare celui în care a optat
să se specializeze;
6. Implicarea în proiectele de cercetare elaborate şi coordonate de cadrele
didactice universitare precum şi în organizarea diverselor manifestări
ştiinţifice, culturale şi sportive găzduite de universitate;
7. Consultarea în vederea desfăşurării stagiului de practică, astfel încât această
perioadă să vină în sprijinul studenţilor în alegerea unui domeniu în care să
profeseze după finalizarea studiilor de licenţă;
8. Sprijin în stabilirea unei strategii de angajare după absolvirea facultăţii şi
punerea în aplicare a mijloacelor necesare în realizarea acestui demers:
a. cum se completează un CV (punerea la dispoziţia celor interesaţi a
formularului de CV european),
b. cum se elaborează o scrisoare de intenţie,
c. care sunt etapele de pregătire şi desfăşurare a unui interviu de angajare,
d. care sunt competenţele şi abilităţile necesare pentru angajarea într-un
anumit domeniu,
e. care sunt paşii importanţi în construirea şi consolidarea unei cariere în
funcţie de domeniul ales şi categoria de instituţii vizată;
9. Organizarea unor dezbateri care să aibă drept teme: drepturile şi obligaţiilor
tinerilor angajaţi, modalităţile în care se pot fructifica programele de
încurajare a spiritului antreprenorial, cerinţele angajatorilor etc.
10. Colaborarea cu departamentele responsabile pentru adaptarea programelor
de învăţământ şi a mijloacelor de predare în vederea deprinderii abilităţilor
necesare pentru integrarea pe piaţa forţei de muncă;
11. Organizarea de workshop-uri având ca scop formarea abilităţilor de lucru în
echipă, managementul carierei, tehnici de negociere ş.a.
12. Prezentarea periodică a oportunităţilor de angajare oferite de organizaţiile
publice sau private de la nivel local, naţional şi internaţional;
13. Informare şi consiliere în vederea obţinerii de burse de studiu şi/sau stagii de
pregătire în străinătate;
14. Organizarea unor excursii tematice în urma cărora studenţii pot obţine
informaţii practice care să faciliteze asimilarea informaţiilor teoretice
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discutate în cadrul orelor de curs sau seminar şi care să-i poată ajuta în
alegerea unui domeniu în care îşi pot construi o carieră;
15. Aplicarea unor chestionare în baza cărora se vor stabili, în colaborare cu şefii
de catedră şi titularii de curs, temele pentru cercurile ştiinţifice;
16. Consilierea în alegerea temei lucrării de licenţă şi etapele elaborării acesteia;
17. Stabilirea celor mai eficiente mijloace de acumulare a cunoştinţelor prin:
a. elaborarea unui plan concret de studiu;
b. gestiunea eficientă a timpului acordat studiului;
c. însuşirea unor tehnici optime de luare a notiţelor la cursuri şi seminarii;
d. formarea unor deprinderi de lecturare eficientă;
e. însuşirea unor tehnici de învăţare eficientă.
18. Identificarea, în funcţie de exigenţele fiecărui solicitant şi aspiraţiile sale
profesionale, a celor mai eficiente căi de perfecţionare: cursuri de master,
programe de perfecţionare a adulţilor ş.a.
19. Prezentarea ofertelor de angajare în timpul vacanţelor studenţeşti sau după
absolvire;
20. Crearea unei baze de date cu studenţii şi absolvenţii care doresc să se
angajeze;
21. Crearea unei baze de date privind evoluţia şi managementul carierei celor
care au absolvit cursurile de licenţă în cadrul Universităţii AGORA.
3. Îndrumătorii de an
Pentru instituirea unei comunicări mai eficiente între studenţi pe de-o parte şi
cadrele didactice şi conducerea universităţii, pe de altă parte, pentru fiecare an şi fiecare
program de studiu este numit un îndrumător de an. Având în vedere faptul că
îndrumătorii de an sunt numiţi dintre cadrele didactice care predau studenţilor în anul
respectiv, aceştia au posibilitatea de a se întâlni periodic, îndrumătorii de an putând fi
abordaţi în legătură cu orice problemă care se iveşte în cursul anului respectiv.
În vederea unei bune, rapide şi uşoare comunicări fiecare îndrumător de an pune
la dispoziţia studenţilor atât adresele de e-mail, cât şi alte mijloace de comunicare.
4. Acte care dovedesc calitatea de student al Universităţii sunt carnetul de student şi
legitimaţia de student.
Carnetul de student reprezintă un document prin care se atestă calitatea de student,
acesta obţinându-se după ce studentul a fost declarat admis şi a fost înmatriculat în
cadrul universităţii. Carnetul de student este actul de evidenţă a evaluării acestuia la
disciplinele de studiu prevăzute în planul de învăţământ, cu ocazia examenelor,
colocviilor, susţinerii de proiecte şi alte forme de verificare. Se eliberează sub semnătura
de primire şi se vizează la începutul fiecărui an universitar. În carnet se înscriu de către
cadrele didactice examinatoare notele şi calificativele obţinute de către student.
Legitimaţia de student este actul de identitate care atestă apartenenţa posesorului la
comunitatea academică a Universităţii AGORA. Aceasta se eliberează după
înmatricularea studentului şi se vizează la începutul fiecărui an universitar. Pe baza
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acesteia pot fi împrumutate cursurile de la biblioteca universităţii şi se poate beneficia
de acces gratuit la internet. Pentru eliberarea legitimaţiei este necesară o fotografie şi
achitarea taxei pentru legitimaţie.
VI. ACCESUL LA INTERNET ŞI BIBLIOTECĂ
Documentarea studenţilor Universităţii Agora este asigurată atât prin literatura de
cultură generală, cât şi prin cea de specialitate existentă în cadrul bibliotecii noastre.
În biblioteca universităţii sunt disponibile titluri de carte în suficiente exemplare
pentru documentare.
Disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ sunt acoperite integral cu
material bibliografic aflat în bibliotecă sau disponibil pentru vânzare, cu un număr
suficient de exemplare.
Prin participarea cu lucrări a cadrelor didactice din facultate la congrese şi
conferinţe internaţionale în domeniu, dispunem de lucrări de ultimă oră cu referire la
unele discipline care se regăsesc în planul de învăţământ de la programul de studiu
Poliţie locală.
Materialul bibliografic este reprezentat de lucrări de specialitate elaborate de
cadrele didactice ale universităţii şi de specialişti reputaţi din ţară şi străinătate. De
asemenea, biblioteca dispune de serii complete ale revistelor de specialitate care pot fi
consultate de studenţi, dintre care enumerăm cu titlu exemplificativ: „Revista
DREPTUL”, „AGORA International Journal of Juridical Sciences”, „Revista de drept
penal”, „Revista Romana de criminalistica”, „Revista de Drept public”, „Revista de Drept
privat”, „Revista de drept comunitar”, „Revista frontiera” etc.
Studenţii pot consulta legislaţia în vigoare atât în colecţia „Monitorul Oficial”,
universitatea având abonament la această publicaţie, cât şi pe calculator, prin programul
legislativ LEGIS.
Documentarea studenţilor este facilitată şi de existenţa buletinelor ştiinţifice cu
lucrările publicate la celelalte facultăţi de profil din ţară, precum şi a unor lucrări de
specialitate din străinătate, în perioada de practică, dar nu numai, studenţii având acces
la baza materială a instanţelor de judecată şi a instituţiilor din administraţia publică
locală şi centrală, fiind încheiate acorduri de colaborare.
Pe baza legitimaţiei, studenţilor le este întocmită fişa de împrumut a cărţilor la
bibliotecă, ei trebuind să se supună regulilor de împrumut a cărţilor, privind restituirea
acestora în termenul fixat de bibliotecar şi utilizarea acestora fără a le deteriora.
La Universitatea Agora studenţii beneficiază de acces permanent şi gratuit la
Internet, în cadrul bibliotecii informatizate care este conectată la toate bibliotecile
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virtuale din lume. Accesul se face pe bază de legitimaţie, studenţii trebuie să respecte
regulile impuse şi recomandările inginerului de sistem.
VII. BURSELE OFERITE DE UNIVERSITATEA AGORA
Deşi Universitatea AGORA este o instituţie particulară de învăţământ superior, ea
vine în sprijinul studenţilor săi prezentând în cadrul ofertei educaţionale locuri fără taxă
în cadrul fiecărei specializări - burse AGORA.
1. Bursa AGORA acoperă integral taxa anuală de studiu.
Astfel, în fiecare an în cadrul Universităţii AGORA se acordă burse AGORA.
2. Bursele sociale
Pe lângă Bursele AGORA, Universitatea mai oferă studenţilor care provin din
familii cu venituri modeste, dar cu rezultate bune, burse sociale la începutul fiecărui an
universitar.
Bursele sociale sunt repartizate de către Senatul Universităţii Agora în urma
analizării dosarelor de bursă socială şi a situaţiei şcolare a solicitanţilor (aceştia trebuie
să aibă media generală 7 – şapte, cel mult o restanţă şi nici o re-examinare). Dosarele
depuse trebuie să cuprindă toate actele care „pledează” în favoarea
solicitantului/studentului şi care să ateste situaţia materială precară a acestuia.
Perioada de depunere a dosarelor pentru fiecare an universitar este de regulă, 1-10
octombrie.
3. Bursele de merit
Pentru a încuraja spiritul de competitivitate, Senatul Universităţii a hotărât
acordarea unor burse de merit pentru studenţii cei mai merituoşi, care acoperă integral
taxele de şcolarizare.
VIII. INFORMAŢII PRIVIND ÎNMATRICULAREA STUDENTULUI
Admiterea la ciclul de studii universitare de licenţă se organizează de
Universitatea Agora pe domenii de studiu de licenţă, potrivit metodologiilor prevăzute
în prezentul document pentru domeniile de studiu şi specializările prevăzute de H.G. nr.
88/2005.
Constituirea formaţiunilor de studiu pe programe de studiu se face după
exprimarea opţiunilor de către candidaţii admişi, cu luarea în considerare a planului
strategic al universităţii.
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Universitatea Agora asigură candidaţilor admişi dreptul de a alege liber unul din
programele de studiu dintre specializările oferite în cadrul fiecărui domeniu de studiu
de licenţă. Opţiunile liber exprimate ale candidaţilor admişi se pot exercita în perioadele
stabilite şi comunicate.
Astfel, alegerea programului de studiu se va face de către candidat odată cu
depunerea dosarului de înscriere. De asemenea, este posibil ca studentul după admitere
şi după absolvirea a cel puţin unui an de studiu, să-şi exercite dreptul de opţiune asupra
programelor de studiu din acelaşi domeniu, dacă sunt întrunite condiţiile referitoare la
numărul minim de credite care să asigure înscrierea în anul următor la programul
respectiv.
Criteriul de înmatriculare a candidaţilor la Universitatea Agora îl reprezintă media
obţinută la examenul de bacalaureat.
După declararea studenţilor admişi, aceştia vor fi înmatriculaţi, moment în care
vor încheia un contract de studii care prevede fie achitarea de taxe pentru studiile
urmate, fie scutirea de taxă pentru studenţii cu merite în învăţătură şi pregătire
profesională. De asemenea, în contractul de studiu sunt trecute toate drepturile şi
obligaţiile care revin celor două părţi semnatare pe perioada urmării programului de
studiu. A se vedea contractul de studiu în anexa nr.2.
X. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE
Trecerea de la sistemul de învăţământ liceal la cel universitar creează în general o
stare de confuzie, de nesiguranţă.
Ajunşi la facultate studenţii sunt nevoiţi, să se adapteze la un alt program şi la o
altă modalitate de transmitere a cunoştinţelor în comparaţie cu liceul.
În primul rând orarul cursurilor ar putea fi derutant, deoarece spre deosebire de
liceu unde programul era continuu, la facultate între orele de curs sau de seminar există
posibilitatea ca studenţii să aibă ore libere. Sfatul nostru pentru studenţi ar fi să
folosească aceste ore pentru a se pregăti pentru seminariile şi cursurile din săptămâna
respectivă. În acest scop biblioteca Universităţii Agora le stă la dispoziţie, aici găsind
multe dintre lucrările, cărţile, publicaţiile care sunt indicate de către cadrele didactice
universitare.
Actul educaţional din învăţământul superior se desfăşoară sub trei forme: cursuri
universitare, seminarii/laboratoare şi evaluarea - examenele.
1. Cursurile universitare. Sunt asigurate de către profesori universitari, conferenţiari
universitari şi de lectori universitari.
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Prezenţa la cursuri este recomandată, fiind de natură să pună bazele unei ucenicii
în ceea ce priveşte luare de notiţe, în transcrierea clară şi reflectare la informaţiile
transmise; notiţele trebuie înţelese şi asimilate. De-a lungul anilor de studiu universitar
luarea de notiţe este o metodă de lucru indispensabilă. Acestea trebuie să prezinte
esenţialul cursului, dar sunt şi situaţii în care stilul profesorului impune luarea de notiţe.
Este foarte util pentru studenţi să-şi noteze în timpul cursului informaţiile transmise de
profesor, precum şi chestiunile neînţelese pentru a le putea aborda la seminar.
Profesorii au cursuri tipărite, la prima oră de curs fiind prezentată bibliografia
obligatorie. Folosirea cursului tipărit va uşura asimilarea noţiunilor predate în cadrul
orelor de curs. În cazul în care studenţii şi-au procurat cursul tipărit, prezenţa la
seminarii este indicată, deoarece profesorul poate explica o serie de termeni folosiţi în
carte sau poate da o serie de exemple foarte utile pentru fixarea unor noţiuni.
2. Şedinţele de seminar. Sunt conduse de regulă de către un asistent universitar dar
sunt cazuri în care şi lectorul, conferenţiarul sau profesorul universitar desfăşoară
activitate de seminar.
De ce este recomandată prezenţa şi activitatea studenţilor la seminar?
Pentru că:
- fac posibilă aprofundarea problemelor abordate la curs;
- pun la îndemâna studenţilor o metodologie de învăţare;
- consolidează cunoştinţele prin comentarii, analize de texte juridice/economice;
- iniţiază studenţii în activitatea de redactare a materialelor ştiinţifice prin intermediul
referatelor;
- contribuie la formarea limbajului de specialitate.
Activitatea de seminar constituie cadrul de control curent şi continuu al
cunoştinţelor, participarea la seminar fiind recomandată studenţilor.
Seminariile ca ritmicitate şi tematică urmează cursul, o temă expusă la curs fiind
studiată la seminar. Aceasta nu este o regulă strictă, la unele discipline existând
posibilitatea ca la seminar să fie abordate şi teme în completarea cursului.
Studentul va trebui să se pregătească pe parcursul săptămânii pentru seminarii
consultându-şi notiţele, cursul tipărit, precum şi citind lucrările cuprinse în bibliografia
indicată.
Pentru ca participarea la seminar să fie utilă pentru studenţi, aceştia trebuie să
participe activ nu numai pentru că s-ar putea ţine cont la notare, ci şi pentru că în acest
mod, pot înţelege mai bine problemele expuse la curs. Activitatea la seminar îi ajută, să
îşi însuşească limbajul de specialitate, să-şi formeze prin studiul individual propriul
punct de vedere şi să-l argumenteze.
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Un aspect foarte important pentru activitatea de seminar îl reprezintă prezentarea
de către student a unor referate care la unele discipline pot fi luate în considerare la nota
finală de către profesor. Tematica de seminar, temele referatelor, precum şi bibliografia
aferentă sunt indicate la primul seminar pentru întregul semestru sau an.
În vederea redactării unui referat studenţii trebuie să aibă în vedere câteva
aspecte:
- să-şi aleagă tema care şi-o doresc sau care le este recomandată de către cadrul
didactic care desfăşoară activitatea de seminar;
- să elaboreze un plan al lucrării conform temei;
- să caute şi să stabilească bibliografia;
- să citească lucrările ce şi le-a stabilit drept bibliografie;
- să-şi întocmească fişele de lectură;
- să redacteze lucrarea conform planului elaborat;
- uneori, referatul nu trebuie citit, ci prezentat;
- trebuie expuse lucrurile esenţiale, fără a se pierde în amănunte care plictisesc
auditoriul.
3. Desfăşurarea orelor practice în laborator
La programul de studiu poliţie locală sunt discipline la care pentru însuşirea şi
fixarea mai rapidă a cunoştinţelor sunt prevăzute în planurile de învăţământ ore de
laborator. Aceste ore se desfăşoară în laboratoarele de specialitate care funcţionează în
cadrul universităţii, având ca dominantă partea de lucrări practice prin care se explică şi
exemplifică partea teoretică a disciplinei studiate.
O asemenea disciplină cu un puternic caracter practic este criminalistica care se
studiază în anul II de studiu. Orele de lucrări practice la această disciplină se desfăşoară
în Laboratorul de criminalistică din cadrul Universităţii Agora. Acesta este dotat cu
mijloace tehnico-ştiinţifice adecvate pentru buna desfăşurare a experimentelor judiciare
şi a activităţilor practice specifice disciplinei criminalistică.
4. Evaluarea cunoştinţelor
Examenele şi celelalte forme de evaluare a cunoştinţelor se susţin în sesiunile
stabilite conform structurii anului universitar şi se apreciază cu note de la 1-10 sau la
unele discipline prin calificative (admis/respins). Nota minimă de promovare este 5
(cinci).
Programarea examenelor se face la propunerea grupelor de studenţi, după
consultarea titularului de curs. Aceasta va fi adusă la cunoştinţa studenţilor într-un timp
util prin intermediul afişierului şi a paginii web a universităţii (www.univagora.ro).
Modalitatea de susţinere a examenului pentru fiecare disciplină în parte (scris, oral,
scris+oral) se stabileşte de către conducerea universităţii, pe baza propunerii titularului
de curs.
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Câteva sfaturi pentru cei care se vor confrunta pentru prima dată cu examenele
studenţiei:
- Lecturarea materiei reprezintă doar primul pas în fixarea noţiunilor pentru examen;
- Prezenţa pe parcursul semestrului, la cursuri şi seminarii se va dovedi acum foarte
utilă, deoarece notiţele, exemplele date la curs, cazurile şi problemele discutate la
seminar vă vor ajuta, să înţelegeţi ceea ce învăţaţi, să învăţaţi logic.
- Învăţarea în mod mecanic poate avea drept efect uitarea, într-o perioadă relativ
scurtă de la susţinerea examenului. Trebuie să fiţi conştienţi că dumneavoastră, nu
studiaţi numai pentru a promova examenul, ci pentru a deveni specialişti recunoscuţi
în domeniul dumneavoastră de activitate.
- Indiferent dacă examenul este scris sau oral, fiţi atent la ţinuta în care vă prezentaţi la
examen, deoarece acesta denotă respectul dumneavoastră faţă de profesor, faţă de
instituţia în care studiaţi şi chiar faţă de dumneavoastră înşivă;
- Pentru a putea intra la examen trebuie să prezentaţi carnetul de student eliberat de
secretariat;
- Încercaţi să scrieţi cât mai lizibil şi îngrijit;
- Dacă aveţi de tratat unu sau mai multe subiecte, la fiecare trebuie să scrieţi, cel puţin
pentru a obţine nota de trecere;
- Citiţi cu atenţie subiectele înainte de a le aborda;
- Fără a aborda alte subiecte în afara celor cerute, trebuie să faceţi o încadrare a
subiectului, să faceţi o introducere. O dată delimitat subiectul, trebuie subliniate
problemele ce urmează a fi abordate. Lucrarea trebuie să cuprindă o introducere, o
expunere detaliată a problemelor şi o concluzie;
- Trebuie evitată ieşirea din cadrul subiectului care va fi sancţionată de către cel care
corectează. Nu vă aşteptaţi, să promovaţi examenul dacă dumneavoastră aţi abordat
zece subiecte din cursul scris al profesorului, dar niciuna nu a fost cerută.
- Organizaţi-vă bine timpul, apreciind timpul necesar pentru a aborda fiecare subiect;
- Recitiţi-vă lucrarea înainte de a o preda, în primul rând pentru că greşelile de
ortografie pot fi depunctate mult mai sever ;
- Probele orale constau în expuneri de circa 15-25 minute de către student a
subiectelor cuprinse în biletul de examen;
- Înainte de a intra la examen asiguraţi-vă că aveţi la dumneavoastră carnetul de
student, o foaie nescrisă pentru ciornă şi un instrument de scris.
- Biletele de examen de regulă, cuprind subiecte teoretice, în plus la unele discipline
biletul de examen poate cuprinde cerinţa de a soluţiona o speţă sau o problemă.
- După ce aţi ales biletul de examen, citiţi cu atenţie subiectele de pe bilet. Notaţi tot ce
ştiţi în legătură cu tematica respectivă, aşa cum vă vine în minte, fără să vă opriţi la
amănunte care nu vi le amintiţi. Abia după aceea treceţi la sistematizarea celor scrise.
- În cadrul probei orale este important să vă expuneţi ordonat cunoştinţele, să evitaţi
citirea conţinutului subiectelor „cu ochii în ciornă”, abordaţi o atitudine cât mai
naturală, fără însă a face exces de siguranţă sau de timiditate.
- Profesorul examinator poate să pună întrebări în cursul expunerii sau la sfârşitul
acesteia, dar dacă aţi tratat subiectele corect, întrebările vor fi mai puţine sau chiar pot
lipsi.
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5. Creditele transferabile
Având în vedere că în cadrul Universităţii Agora alocarea de credite se face în
conformitate cu practica universitară internaţională, urmând metodologia Sistemului
European de Credite Transferabile, studenţii Universităţii Agora beneficiază de
recunoaşterea disciplinelor care au fost promovate de studenţi la alte facultăţi sau în
cadrul altor universităţi.
În aceste sens, sistemul creditelor transferabile devine pe deplin aplicabil, motiv
pentru care disciplinele promovate în cadrul altor instituţii de învăţământ superior din
ţară sau din străinătate vor fi recunoscute dacă denumirea din planul de învăţământ
corespund. Dacă sunt anumite diferenţieri de terminologie a denumirii disciplinei
respective şi conţinutul programelor analitice corespund, notele obţinute pot fi
echivalate.
Numărul de credite pe care studentul trebuie să-l acumuleze într-un an este de 60
ceea ce reprezintă echivalentul numeric pentru cantitatea normală de muncă specifică
unui an universitar. Obţinerea de credite peste acest număr este posibilă numai prin
frecventarea şi promovarea de discipline facultative cuprinse în planul de învăţământ al
fiecărui an/semestru de studii universitare.
Unele discipline din planul de învăţământ sunt cuprinse în pachete de discipline
opţionale care are menirea de a oferi studentului posibilitatea de a alege orientarea
disciplinară pe care vrea s-o urmeze şi care să concureze astfel la desăvârşirea pregătirii
sale profesionale într-o anumită ramură a domeniului de studiu pe care-l parcurge.
În acest sens, din pachetul de discipline opţionale prevăzut în planul de
învăţământ şi pe care studenţii au posibilitatea să-l consulte accesând pagina de internet
a Universităţii Agora, se vor alege de către studenţii, care formează o grupă cu cel puţin
10 membri, disciplinele care corespund nevoilor lor de instruire, până cel mai târziu cu
15 zile înainte de începutul fiecărui semestru.
Studenţii care promovând au acumulat o parte din numărul de credite necesar
pentru absolvirea ciclul de studii universitare de licenţă prevăzut de legislaţie pentru
acel domeniu de studiu sau specializare, îşi vor putea continua studiile în cadrul
Universităţii Agora, prin aplicarea sistemului european de credite transferabile, fiind
înscrişi în anul următor de studii celui pentru care studentul îndeplineşte condiţiile
referitoare la acumularea unui număr suficient de credite.
Astfel, pentru a putea fi înscris în anul următor de studii, studentul va trebui să
facă dovada că a acumulat cel puţin 30 de puncte-credit la disciplinele care sunt incluse
în planul de învăţământ al Universităţii Agora pentru acel an de studiu.
De asemenea, pentru a asigura realizarea principiului mobilităţii studentului prin
promovarea transferului de rezultate profesionale obţinute de acesta, Universitatea
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Agora nu condiţionează participarea la examenul de promovare a unei discipline, de
promovarea obligatorie şi prealabilă a altor discipline din anii anteriori sau semestrul
anterior. Face excepţie situaţia în care prin nepromovarea acestor discipline studentul
nu îndeplineşte numărul minim de credite care să-i permită să se înscrie în anul următor
de studiu.
XI. DE CE AŢI ALEGE O CARIERĂ ÎN ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ?
1. Misiunea şi obiectivele programului de studiu Poliţie locală
a) Misiunea programului de studiu poliţie locală este: didactică şi de cercetare.
Programul de studiu Poliţie locală prin planul de învăţământ, programele analitice şi
obiective urmăreşte, să asigure o pregătire interdisciplinară a absolvenţilor care vor
exercita funcţii publice la nivel local şi central şi vor fi participanţi activi, atât în calitate
de funcţionari publici, cât şi de cetăţeni la elaborarea şi aplicarea strategiilor în
comunităţile din care fac parte/în care vor lucra.
Misiunea didactică şi de cercetare se reflectă şi în elaborarea planului de
învăţământ în care sunt integrate discipline juridice, sociale, de etică şi deontologie
alături de cele de specialitate.
Urmărindu-se şi posibilitatea ca absolvenţii acestui program de studiu, să poată
să-şi continue studiile în alte cicluri de învăţământ superior, s-a realizat o
compatibilizare curriculară în conţinut cu alte facultăţi de specialitate.
În misiunea asumată se va urmări şi desăvârşirea calităţii pregătirii iniţiale a
personalului didactic implicat în actul educaţional, precum şi excelarea acestora în
activităţile de cercetare ştiinţifică şi aplicativă în concordanţă cu politicile educaţionale
la nivel naţional şi internaţional, precum şi cu cerinţele pieţei muncii.
Prin intermediul acestui program de studiu se doreşte în fapt valorificarea
resurselor intelectuale din domeniile administraţiei publice, promovarea cercetării
ştiinţifice interdisciplinare şi a unui spirit creator, pregătit să apere valorile în societate
și capabil să determine conştientizarea raportării gândirii şi a modului de a acţiona la un
referenţial axiologic şi normativ.
Faţă de misiunea asumată şi obiectivele propuse, programul de studii
universitare de licenţă Poliţie locală, îşi îndeplineşte menirea prin elementele de
oportunitate şi pertinenţă în raport cu nomenclatorul naţional şi european de calificări,
prin raportarea la obiectivele învăţământului, ale cercetării şi ale pieţei muncii.
b) Programul de licenţă Poliţie locală îşi propune ca obiective:
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•

•

•

Să asigure absolvenţilor un suport solid de cunoştinţe specific
specialităţilor din domeniul poliţiei locale, subordonaţi autorităţilor
administrative şi comunităţilor locale;
Să permită viitorilor absolvenţi o integrare rapidă în mediul social şi
comunitar pe care îl gestionează, din punctul de vedere al organizării şi
funcţionării serviciilor publice locale şi centrale;
Să permită viitorilor funcţionari publici superiori, să opereze cu mijloace
moderne de investigare şi prelucrare a datelor în procesul complex de
luare a deciziilor şi de aplicare a sancţiunilor contravenţionale.

2. Prezentarea unui posibil traseu profesional al unui absolvent al programului de
studiu Poliţie locală
Prezentăm mai jos un posibil traseu al unui absolvent al programului de studiu
Poliţie locală.
I. Să ocupaţi un loc scos la concurs în administraţia publică locală sau centrală, cum
sunt: Primărie, Consiliul Judeţean, Instituţia Prefectului – în calitate de
funcţionar public etc;
II. Să ocupaţi un loc scos la concurs în cadrul Poliţiei locale – în calitate de poliţist
local, agent, specialist, consilier, referent;
III. Să ocupaţi un loc scos la concurs în Ministerul Administraţiei şi Internelor – ca
funcţionar public cu statut special;
IV. Să vă continuaţi pregătirea profesională prin urmarea unui al doilea program de
studiu, cum ar fi: programul de studiu Drept. În acest sens, ar trebui sa mai
urmaţi doar doi ani de studiu în care să parcurgeţi disciplinele de specialitate
care v-au diferenţiat programele de studiu, precum şi cele din anul III,
respectiv anul IV corespunzătoare planurilor de învăţământ pe care nu le-aţi
făcut la programul de studiu Poliţie locală;
V. Să urmaţi un masterat de doi ani corespunzător domeniului administraţiei
publică sau să continuaţi studiu printr-un al doilea program de studiu, după
care să urmaţi cursurile de masterat.

XII.
COMPETENŢELE
UNIVERSITARĂ

PENTRU

CICLUL

I

DE

PREGĂTIRE

Prin programul de studiu Poliţie locală se dezvoltă următoarele competenţe:
a) Dezvoltarea de competenţe care să permită studentului şi viitorului absolvent,
să soluţioneze probleme şi speţe, adică să aplice cunoştinţele juridice
teoretice dobândite în situaţii concrete, precum şi abilitatea de a interpreta
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corect texte normative, potrivit metodelor şi tehnicilor consacrate de
interpretarea juridică;
b) Dezvoltarea competenţelor de a recunoaşte şi de a ordona noţiuni, instituţii,
norme în raport cu importanţa şi relevanţa lor în cadrul diferitelor sisteme;
c) Înţelegerea interdisciplinară a fenomenului administrativ statal cu
accentuarea aspectelor privind siguranţa şi ordinea publică;
d) Aplicarea corectă şi orientarea către cetăţean a legilor şi a celorlalte acte
normative din sfera de competenţă a poliţiei locale;
e) Competenţe cu privire la desfăşurarea unor acţiuni specifice de prevenire a
fenomenului infracţional, asigurarea ordinii şi liniştii publice, a siguranţei
cetăţeanului;
f) Aplicarea cunoştinţelor teoretice administrative, economice şi politice
dobândite, într-un spirit de pluri şi interdisciplinaritate ştiinţifică, în sectorul
public cu orientare asupra eficienţei actului poliţienesc;
g) Cooperarea eficientă cu specialişti din domeniile profesionale cele mai diverse
în scopul soluţionării optime a problemelor complexe ale sectorului public
care caracterizează domeniul poliţiei locale;
h) Evaluarea corectă şi pragmatică a rezultatelor implementării propriilor decizii
în activitatea pe care o desfăşoară lucrătorul din poliţie locală;
i) Comunicarea eficientă cu mediul poliţienesc, social şi politic;
j) Cunoaşterea şi aprecierea randamentelor activităţii specifice şi a rezultatelor
muncii specifice domeniului poliţie locală;
k) Asigurarea obţinerii constante a calităţii actului de administraţie şi prin buna
desfăşurare a poliţiei locale;
l) Aprecierea corectă a calităţii resurselor, operaţiunilor şi rezultatelor
activităţii administrative;
m) Capacitatea de a face raţionamente critice pentru a elabora un set de
argumente în sprijinul unei idei;
n) Capacitatea de a se autoevalua;
o) Capacitatea de a realiza la nevoie o cercetare independentă într-un domeniu
nou, în care nu a mai studiat sau nu s-a specializat anterior;
p) Competenţe lingvistice privind limbajul specific profesiei juridice, atât în
limba română, cât şi în limbi străine de largă circulaţie internaţională;
q) Abilităţi de documentare şi redactare care să îi permită elaborarea de acte
juridice, de lucrări cu caracter ştiinţific, referate, eseuri, memorii etc. într-o
formă adecvată;
r) Abilităţi argumentative şi retorice, care să îi permită să susţină idei şi
argumente în public;
s) Abilităţi de comunicare şi inter-relaţionare, inclusiv într-un mediu
multicultural, abilitatea de a lucra atât independent cât şi în echipă, pentru a
rezolva probleme specifice;
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t) Abilitatea de a planifica sarcinile specifice rezolvării unor probleme complexe
de drept;
u) Abilitatea de a lucra cu sistemele informatice specifice (hardware şi software
specializat);
v) Asigurarea calităţii actului de justiţie în raport cu standardele europene în
materie;
w) Asimilarea unei metodologii ştiinţifice de cercetare, realizarea unor proiecte
de cercetare, precum şi aplicarea lor în practica juridică, economică, sociopolitică şi culturală, prin organizarea unor grupe de cercetare cu studenţii,
sub conducerea titularilor de curs.
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XIII. PLANURILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul I
Nr.
crt.

Discipline
obligatorii

Tipul
discipli
nei

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare
Semestrul I
C

S

L

Semestrul II

Forma de

Nr

verificare

credit
e

C

S

L

Forma de

Nr

verificare

credite

1

Drept
constituţional şi
instituţii publice

DF

2

1

-

E

4

-

-

-

-

-

2

Criminologie

DS

2

1

-

E

4

-

-

-

-

-

3

Teoria generală
a dreptului

DF

2

1

-

E

4

-

-

-

-

4

Drept
administrativ

DF

-

-

-

-

-

2

-

-

E

4

5

Drept penal.
Partea generală I

DF

-

-

-

-

-

1

1

-

E

4

6

Elemente de
drept civil

DF

-

-

-

-

-

2

1

-

E

4

7

Teorie şi
practică
poliţienească
I+II

2

2

-

E

5

2

2

-

E

4

2

1

-

E

5

-

-

-

-

-

-

-

2

VP

2

-

-

2

VP

2

C

2

8

Etică,
deontologie şi
transparenţă

DS

DS

9

Educaţie fizică

DS

10

Practică de
specialitate

DS

2 săpt. x 30 = 60 de ore
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11

Limba străină
(engleză,
franceză)

DC

-

-

2

C

2

-

-

2

C

2

12

Informatică

DS

1 -

1

E

2

1

-

1

E

3

13

Metodologia
cercetării
ştiinţifice

DC

-

-

-

-

2

1

-

E

3

Nr.

Discipline
opţionale

crt.

-

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare
Semestrul I

(o disciplină)

C S

L

Semestrul II

Forma de

Nr

verificare

credit
e

C

S

L

Forma de

Nr

verificare

credite

1

Logică juridică

DS

1 1

-

C

2

-

-

-

-

-

2

Tehnici şi
metode ale
adoptării
deciziei publice

DS

1 1

-

C

2

-

-

-

-

-

3

Bazele
economiei

DS

-

-

-

-

-

2

1

-

C

2

4

Sociologie
juridică

DS

-

-

-

-

-

2

1

-

C

2

Nr.

Discipline
facultative

crt.

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare
Semestrul I
C

S

L

Semestrul II

Forma de

Nr

verificare

credit
e

C

S

L

Forma de

Nr

verificare

credite

1

Psihologie
socială

DC

1

1

-

C

3

-

-

-

-

-

2

Dezvoltare şi
planificare

DC

-

-

-

-

-

1

1

-

C

3
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urbană
DF=Disciplină fundamentală
DS=Disciplină de specialitate
DC=Disciplină complementară
RECAPITULARE
Nr. ore / săptămână

12

Total ore / săptămână

crt.

Discipline
obligatorii

12

Cr: 30

11

24

Nr. examene şi colocvii

Nr.

Cr: 30

12

23

6E + 2C +1VP

6E + 3C +1VP

Anul II
Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

Tipul
disciplin
ei

Semestrul I
C

S

L

Semestrul II

Forma de

Nr

verificare

credit
e

C

S

L

Forma de

Nr

verificare

credite

1

Drept penal.
Partea generala
II

DF

1

1

-

E

4

-

-

-

-

-

2

Contencios
administrativ

DF

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

3

Marketing
public

DC

2

-

-

E

3

-

-

-

-

4

Protecţia
juridică a
drepturilor
omului

DF

-

-

-

-

-

2

1

-

E

4

5

Criminalistică

DS

2

-

1

E

4

2

-

1

E

4

6

Finanţe publice

DF

-

-

-

-

-

2

1

-

E

4

7

Drept
comunitar
european

DC

-

-

-

-

-

2

-

-

E

3
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8

Ordine publică

DS

2

1

-

E

5

-

-

-

-

-

9

Elemente de
evidenţă
informatizată a
persoanei

DS

2

1

-

E

4

-

-

-

-

-

10

Legislaţie
rutieră

DS

-

-

-

-

-

2

1

-

E

3

11

Investigaţie
poliţienească

DS

-

-

-

-

-

2

-

-

E

3

12

Educaţie fizică

DS

-

-

2

VP

2

-

-

2

VP

2

13

Practică de
specialitate

DS

C

2

14

Limba străină
(engleză,
franceză)

DC

C

2

Nr.

Discipline
opţionale

crt.

2 săpt. x 30 = 60 de ore

-

-

2

C

2

-

-

2

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare
Semestrul I

Semestrul II

(o disciplină/
C

S

L

Forma de

Nr

verificare

credit
e

semestru)

C

S

L

Forma de

Nr

verificare

credite

1

Drept financiar
şi fiscal

DS

1

1

-

C

2

-

-

-

-

-

2

Dr. comercial şi
administrarea
afacerilor

DC

1

1

-

C

2

-

-

-

-

-

3

Contabilitatea
instituţiilor
publice

DS

-

-

-

-

-

1

-

-

C

2

4

Dezvoltare şi
planificare
urbană

DS

-

-

-

-

-

1

-

-

C

2
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Nr.
crt.

Discipline
facultative

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare
Semestrul I
C

1

Doctrine
politice

DC

S

1

Forma de

Nr

verificare

credit
e

C

3

L

-

Semestrul II

-

C

S

-

L

-

Forma de

Nr

verificare

credite

-

-

-

RECAPITULARE
Nr. ore / săptămână

11

Total ore / săptămână

crt.

Discipline
obligatorii

13

2

Drept procesual
penal. Partea
generala si Partea
speciala

3
4

6E + 3C+1VP

Anul III
Număr de ore săptămânal şi forma de verificare
Semestrul I
C

Drept penal special

21

6E + 2C+1VP

Tipul
discipli
nei

1

Cr: 30

8

20

Nr. examene şi colocvii

Nr.

Cr: 30

9

S

L

Semestrul II

Forma de

Nr

verificare

credit
e

C

S

L

Forma de

Nr

verificare

credit
e

2

2

-

E

5

2

2

-

E

5

DF

2

1

-

E

4

2

1

-

E

5

Drept procesual civil

DF

2

-

-

E

4

-

-

-

-

-

Regimul juridic al
contravenţiilor

DS

1

2

-

E

5

-

-

-

-

-

DS
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5

Comunicare în
administraţia publică

DS

-

-

-

-

-

2

1

-

E

5

6

Poliţie comunitară I
si II

DS

2

2

-

E

5

2

2

-

E

6

7

Dezvoltare durabilă
şi protecţia mediului

DS

-

-

-

-

-

2

2

-

E

3

8

Pregătire de
specialitate

DS

1

-

-

C

4

-

-

-

-

-

9

Practică de
specialitate

DS

C

4

-

-

10

Elaborarea
proiectului de licenţă

Nr.

Discipline
opţionale

crt.

2 săpt. x 30 = 60 de ore
-

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare
Semestrul I

(o
disciplină/semestr
u)

1

Managementul
serviciilor publice

2 săpt. x 30 = 60 de ore

C S

L

Semestrul II

Forma de

Nr

verificare

credit
e

C

S

L

Forma de

Nr

verificare

credite

2 2

-

C

3

-

-

-

-

-

DS

2

Dreptul muncii şi
securităţii sociale

DS

2 2

-

C

3

-

-

-

-

-

3

Politici publice

DS

-

-

-

-

-

2

2

-

C

2

4

Ştiinţa administraţiei

DS

-

-

-

-

-

2

2

-

C

2

Nr.
crt.

Discipline
facultative

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare
Semestrul I
C S

L

Semestrul II

Forma de

Nr

verificare

credit
e
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C

S

L

Forma de

Nr

verificare

credite

1

Medicină legală

DC

2

-

-

C

3

-

-

-

-

-

2

Psihosociologia
conducerii

DC

-

-

-

-

-

2

-

-

C

3

RECAPITULARE
Nr. ore / săptămână
Total ore / săptămână
Nr. examene şi colocvii

12

Cr: 30

8
20

12

8
20

5E + 2C

5E + 2C

XIV. PROGRAMELE ANALITICE / FIŞELE DE DISCIPLINĂ
Tematica fiecărui curs şi seminar corespunzător planului de învăţământ de la
programul de studiu poliţie locală mai sus prezentat, bibliografia recomandată, precum
şi numărul de ore alocat pentru studiu şi numărul de credite reies şi pot vi văzute în
anexa nr. 3.
XV. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ PRACTICA
PE PARCURSUL CICLULUI I DE LICENŢĂ
Stagiile de practică sunt obligatorii pentru student deoarece sunt prevăzute în
planurile de învăţământ corespunzătoare programului de studiu poliţie locală şi vor
oferi noi posibilităţi de educare, de învăţare, de familiarizare cu climatul din anumite
instituţii care au atribuţii în domeniul ştiinţelor administrative, inclusiv poliţiile locale.
Este unanim acceptat faptul că o componentă esenţială a pregătirii universitare o
constituie implicarea studenţilor în aplicarea practică a informaţiilor teoretice
acumulate.
1. În cadrul procesului de învăţământ, o atenţie deosebită se acordă activităţii
practice desfășurate de către studenţi, în conformitate cu planul de
învăţământ pe fiecare an universitar.
2. Activitatea practică are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoștinţelor
teoretice însușite de studenţi în cadrul programului de instruire. Consolidarea
cunoștinţelor teoretice și formarea abilităţilor practice se realizează în
concordanţă cu programul de studiu pe care studenţii îl urmează prin
efectuarea practicii în câmpurile experimentale și în cadrul proiectelor de
cercetare ale Universităţii Agora din municipiul Oradea.
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Cr: 30

3. Practica studenţilor se organizează pe baza Convenţiei - cadru privind
efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare
de licenţă.

4. Practica se desfășoară pe baza unei convenţii de practică încheiată între
universitate și partenerul de practică.

5. Obiectivul acestei activităţii este dobândirea de către studenţi de abilităţi
practice printr-o implicare directă alături de specialiştii din domeniul specific
profesiei.
1. Parteneriatele pe care le are Universitatea Agora din municipiul Oradea cu
instituţiile în care se pot desfăşura stagii de practică
Universitatea Agora din municipiul Oradea are încheiate parteneriate cu instituţiile din
judeţul Bihor şi nu numai, în scopul de a asigura studenţilor un loc în care pot să-şi
desfăşoare stagiile de practică. Exemplificăm prin următoarele parteneriate încheiate cu:
Poliţia locală Oradea, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Baroul de avocaţi,
Bank Leumi România, Millennium Bank, BCR Oradea, Camera de Comerţ şi Industrie a
judeţului Bihor, Celestica, Comau Oradea, Consiliul Judeţean Bihor, Construct Bihor ,
Continental Forum Hotel, D&C Oradea , Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor, S.C.
Financiar Consult SRL, S.C. Financiar Invest SRL, S.C. Frigoexpres SRL, Galassini
România, S.C. Hidroelectrica SRL, Hotel Internaţional Băile Felix, Hotel Termal Băile
Felix, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Judecătoria Oradea, S.C. Lupo Impex SRL, S.C.
Modiflex SRL, Prefectura Judeţului Bihor, Restaurant Terra, Restaurant Elite, S.C.
Romeur SRL, S.C. FELIX SA, Sc. Hexi Prod SRL, numeroase Cabinete de avocatură şi
Cabinete notariale
2. Obiectivele propuse prin stagiile de practică, programul de studiu poliţie
locală
Obiectiv general: Respectarea planului de învăţământ, a programelor analitice, a
regulamentului de practică, precum şi a etapelor prevăzute în unele proiecte
europene în situaţia în care studenţii fac parte din grupurile ţintă.
Obiective specifice:
- Cunoașterea nemijlocita a desfășurării activităţilor din sistemul administraţiei
publice, soluţii și măsuri ce pot fi date, respectiv luate, de instituţiile cu atribuţii în
domeniu;
Familiarizarea cu structura organizatorică a instituţiilor din administraţia
publică locală;
- Studierea unor dosare și participarea alături de funcţionarii publici la
activităţile desfăşurate conform fişei postului;
- Verificarea și consolidarea cunoștinţelor referitoare la atribuţiile pe care le are
instituţiile din administraţia publică locală şi centrală;
- Documentarea asupra activităţii desfășurate de funcţionarii publici pe teren.
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3. De ce studentul ar alege o anumită instituţie în care să-şi desfăşoare stagiul de
practică?
Desfăşurarea stagiului de practică este importantă, pe de-o parte pentru
Universitatea Agora care astfel, poate oferii studenţilor săi oportunităţi în vederea
punerii în practică a celor învăţate la orele de cursuri şi seminarii, iar pe de altă parte,
pentru instituţia parteneră care se va bucura de un suflu nou, stagiul de practică putând
determina creşterea productivităţii și creşterea moralităţii celorlalţi angajaţi.
Totodată, desfășurarea practicii printr-o reţea de colaborare pe care
universitatea o oferă studenţilor, măreşte şansele studenţilor practicanţi de a fi selectaţi
pentru un post într-o firmă de succes ori instituţie cu atribuţii în domeniul juridic. În
acest sens, fiecare student - viitor absolvent se va adapta mai rapid la noile locuri de
muncă, reducând timpul, costurile de pregătire şi mărind oportunităţile de
angajare/promovare.
Pentru a putea alege cea mai potrivită instituţie în raport cu preferinţa pe care o
are studentul pentru o anumită instituţie din sistemul administrativ local ori pentru ceea
ce intenţionează, să facă după absolvirea ciclului I de licenţă, prezentăm mai jos, câteva
posibilităţii (de a învăţa/de a face/de a se documenta/de a cerceta) pe care le are
studentul pe parcursul desfăşurării stagiului de practică într-o anumită instituţie.
Poliţia locală a municipiului Oradea /valabil pentru orice municipiu
-

Cunoaşterea legislaţiei care reglementează activitatea poliţistului local;
Cunoaşterea drepturile şi obligaţiile poliţistului local;
Aprofundarea şi înţelegerea atribuţiile poliţiei locale în domeniul ordinii şi liniştii
publice;
Cunoaşterea atribuţiilor poliţiei locale în domeniul pazei bunurilor;
Aprofundarea şi înţelegerea atribuţiilor poliţiei locale în domeniul circulaţiei pe
drumurile publice;
Înţelegerea atribuţiilor poliţiei locale în domeniul disciplinei în construcţii şi al
afişajului stradal;
Familiarizarea cu atribuţiile poliţiei locale în domeniul protecţiei mediului;
Aprofundarea şi înţelegerea atribuţiilor poliţiei locale în domeniul activităţii
comerciale;
Cunoaşterea atribuţiilor poliţiei locale în domeniul protecţiei mediului;
Aprofundarea şi înţelegerea atribuţiile poliţiei locale în domeniul evidenţei
persoanelor.

Primăria municipiului Oradea
-

Familiarizarea cu programul de lucru a direcţiilor, serviciilor, birourilor,
compartimentelor din primării;
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-

Cunoaşterea particularităţilor activităţilor specifice
direcţiilor, serviciilor,
birourilor, compartimentelor din primării;
Observarea modului în care se întocmesc diferite documente;
Cunoaşterea modului de relaţionare între birouri şi compartimente ori diferite
direcţii şi servicii;
Observarea şi însuşirea modului în care circula diferite documente în primării;

Consiliul Județean Bihor
- Cunoașterea modului de organizare a administraţiei publice;
- Participarea studenţilor programat și prin rotaţie la activităţile care se desfășoară
în diferitele direcţii care funcţionează în cadrul Consiliului local;
- Asistarea la modul în care relaţionează funcţionarul public cu cetăţeanul;
- Studierea dosarelor care se află pe rol în cadrul compartimentului juridic;
- Participarea alături de specialiștii din instituţie la ședinţele de judecată.
Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
-

Cunoaşterea modului în care este structurată instituţia Prefectului: direcţii,
servicii şi compartimente de specialitate;
Familiarizarea cu atribuţiile structurilor de specialitate ale Instituţiei Prefectului;
Participarea la activităţile specifice instituţiei alături de funcţionarii publici,
funcţionarii publici cu statut special ori personalul contractual din interiorul
instituţiei.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea
- Familiarizarea cu structura organizatorică a Inspectoratului Teritorial al Poliţiei
de Frontieră Oradea – pe judeţul Bihor şi Arad;
- Familiarizarea cu structura organizatorică a Serviciului Teritorial al Poliţiei de
Frontieră Bihor;
- Studierea modului de lucru în punctele de trecere a frontierei;
- Cunoașterea sistemului de lucru prin EURODAC;
- Familiarizarea cu mijloacele tehnico-știinţifice și procedeele aplicate în
cercetarea falsului în documente;
- Participarea alături de specialiștii din practică la experimente judiciare simulate
în investigarea diferitelor fapte, cum sunt: migraţia ilegală, contrabandă, trecerea
ilegală a frontierei .
Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor
- Cunoașterea legislaţie care reglementează activitatea poliţiștilor;
- Familiarizarea cu structura organizatorica a unui inspectorat de poliţie judeţean;
- Participarea pe teren alături de echipele de cercetare la activităţile de investigare
în cazul diferitelor tipuri de infracţiuni;
- Cunoașterea/familiarizarea cu mijloacele tehnico-știinţifice care se află în
dotarea serviciilor de poliţie;
- Studierea unor constatării tehnico-știinţifice/expertize criminalistice;
- Familiarizarea cu unele metode tactice aplicabile în activitatea de investigare
criminalistică și de urmărire penală;
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Participarea la unele lucrări practice simulate alături de specialiştii din practica
criminalistică.
4. Recomandări pentru studentul care urmează să desfăşoare stagiul de practică
- Să manifeste interes și responsabilitate pentru cunoașterea și consemnarea în
dosarul de practică/caietul de practică a activităţilor desfăşurate în stagiul de
practică;
- Să manifeste respect, disciplină şi să cunoască codului deontologic profesional în
toate relaţiile cu personalul instituţiilor unde efectuează practica;
- Să respecte regulamentele care reglementează activitatea internă a instituţiilor în
care își vor desfăşura stagiul de practică;
- Să adopte o ţinută adecvată pe perioada desfășurării orelor de practică;
- Să aibă un comportament adecvant în relaţionarea cu cetăţeni pe care îi vor întâlni
la locul desfășurării practicii.
- Să citească regulamentul de practică preyentat în anexa nr.4
5. Prezentarea practicii prin proiecte
În Universitatea Agora sunt în curs de implementare proiecte cu finanţare europeană
care ca obiectiv plasare studenţilor universităţii noastre în stagiile de practică. Un
asemenea, proiect este “ STAgii de PRactică pentru O carieră de succeS- STAPROS”.
Procesul de recrutare, selecţie în cadrul proiectului se desfăşoară în 3 etape, după cum
urmează:
ETAPA 1
Studenţii candidaţi transmit următoarele documente:
- Cerere de înscriere
- CV – model recomandat Europass
- Scrisoare de motivare – model
Comisia de evaluare este formata din trei membri 1. Responsabilul cu practica studenţilor
2. Cadru didactic supervizor
3. Alt cadru didactic
Principiul pe baza căruia se efectuează selecţia participanţilor la stagiile de practică
în cadrul proiectului STAPROS este “ Primul venit, primul servit”.
Comisia de evaluare analizează documentele transmise şi adoptă deciziile de
selecţie.
ETAPA 2
Candidaţii selectaţi transmit următoarele documente:
- Formular grup ţintă
- Declaraţie prelucrare date personale
- Adeverinţă student (din care sa reiasă anul – 1/2/3/4 )
- Copie CI/BI
- Copie certificat de căsătorie (daca este cazul)
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-

Declaraţie pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de subvenţii de
practică în cadrul unui proiect POSDRU
Declaraţie pe proprie răspundere ca este apt medical să efectueze practică de
specialitate sau adeverinţă medicală de la medicul de familie

ETAPA 3
Studenţii selectaţi care au transmis şi completat toate documentele solicitate în
conformitate cu cerinţele sunt integraţi în activităţile proiectului.
Situaţia studenţilor selectaţi este centralizată de către cadrul didactic supervizor
la nivelul fiecărei facultăţi într-un tabel tip.
XVI. PREZENTAREA SCHEMATICĂ A EXAMENULUI DE LICENŢĂ
Universitatea Agora din municipiul Oradea fiind acreditată instituţional începând
cu anul 2012 susţine examenul de licenţă având comisii formate din cadre didactice
titulare proprii.

 Se pot înscrie la licenţă studenţii care:
−
−
−
−

au achitate toate taxele la zi;
au situaţia încheiată pe toţi anii universitari;
nu au datorii faţă de biblioteca universităţii;
au achitat: taxa procesare dosar, taxa eliberare acte de studii și taxa
eliberare certificat de competenţă lingvistică

 Calendarul de desfăşurare a examenului de licenţă va fi stabilit şi anunţat
potrivit reglementărilor în vigoare
 Examenul de licenţă are 2 probe:
-

proba orală – verificarea cunoștinţelor fundamentale și de specialitate
susţinerea lucrării de licenţă

Actele necesare pentru înscriere în general sunt următoarele:
1.
cererea pentru înscriere la examenul de licenţă – formular A și B(se ia de la
secretariat sau din sala de înscriere în ziua predării dosarului de înscriere la
examenul de licenţă)
2.
Fișă de înscriere (se ia de la secretariat sau din sala de înscriere în ziua
predării dosarului de înscriere la examenul de licenţă)
3.
Declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea documentelor (se ia
de la secretariat sau din sala de înscriere în ziua predării dosarului de
înscriere la examenul de licenţă)
4.
certificat de naştere – copie legalizată
5.
certificat de căsătorie(pentru cei care şi-au schimbat numele) – copie
legalizată
6.
diploma de bacalaureat în original şi o copie legalizată
7.
2 fotografii recente 3/4(tip buletin) – pe spatele fiecăreia se va scrie nume şi
prenumele
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8.
9.
10.
11.

copie xerox BI/CI
formulat taxe (eliberat de casieria Universităţii)
adeverinţă de la bibliotecă
dosar plic
XVII. ANEXE

ANEXA I - Fişa de înscriere
ANEXA II - Contractul de studiu
ANEXA III – Programele analitice
ANEXA IV- Regulamentul de practică
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