ANUNł IMPORTANT!
ÎN ATENłIA CANDIDAłILOR ADMIŞI LA
FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ
• În data de 16.08.2017 candidaŃii declaraŃi ADMIS vor depune CERERE
DE ÎNMATRICULARE, conform modelului anexat, la Secretariatul
FacultăŃii în intervalul orar 10.00 - 12.00
SAU
• Până la data de 16.08.2017 (inclusiv) candidaŃii declaraŃi ADMIS vor
transmite CERERE DE ÎNMATRICULARE în format scanat la adresa
adriana.dumitrascu@academiadepolitie.ro, pe care o vor depune în
original în data de 02.10.2017 la Secretariatul FacultăŃii.
• În vederea înmatriculării, candidaŃii declaraŃi ADMIS au obligaŃia să
depună până la data de 02.10.2017 (inclusiv) la Secretariatul FacultăŃii în
original diploma/adeverinŃa de bacalaureat şi atestatul de recunoaştere a
diplomei de bacalaureat.
• CandidaŃii declaraŃi ADMIS, care au absolvit studiile liceale anterior
anului 2017, trebuie să depună până la data de 02.10.2017 (inclusiv) la
Secretariatul FacultăŃii dovada achitării, integral sau parŃial, a
contravalorii studiilor de lungă durată, studiilor universitare de
licenŃă sau echivalente acestora, în situaŃia în care au beneficiat gratuit
de şcolarizare în cadrul unui astfel de program de studii universitare
finanŃate de la bugetul de stat sau, după caz, o declaraŃie din care să
rezulte că nu au beneficiat de subvenŃie de la bugetul de stat pentru
un alt program de studii universitare de licenŃă sau echivalent.
• În cazul în care candidatul declarat ADMIS renunŃă la locul ocupat prin
concurs până la data înmatriculării sau nu depune la Secretariatul
FacultăŃii actele menŃionate mai sus, locul rămas liber, în limita locurilor
scoase iniŃial la concurs, se ocupă în ordinea strict descrescătoare a
mediilor obŃinute la concursul de admitere cu următorul candidat,
care are media egală sau mai mică decât cea a ultimului admis (dar nu
mai mică de 5,00), aplicându-se criteriile de departajare prevăzute în
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere la studii universitare de licenŃă în facultăŃile Academiei de
PoliŃie în anul 2017, în cazul mai multor candidaŃi cu aceeaşi medie.
ÎN ATENłIA CANDIDAłILOR RESPINŞI LA
FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ
• Actele de la dosare se pot retrage în perioada 16-18.08.2016 de la
Secretariatul FacultăŃii, în intervalul orar 10.00 – 12.00.

