ANEXĂ la HSU nr.85/2019

STRUCTURA
activităţilor de învăţământ care se vor desfăşura
în anul universitar 2019 – 2020
în Academia de Poliţie

Structura anului universitar 2019 – 2020 este elaborată în conformitate cu Planurile de
învăţământ aprobate de către Ministerul Afacerilor Interne şi avizate de către Ministerul Educaţiei
Naţionale.
- Studenţii anului I se vor prezenta în Academie pe 08.09.2019.
- Modul de pregătire militară generală pentru studenţii anului I se desfăşoară în perioada
09.09.2019 – 26.09.2019, pentru toate specializările.
- 27.09.2019 - Depunerea Jurământului Militar.
1. Anul universitar cuprinde două semestre pentru cursuri, astfel:
SEMESTRUL I
-14 săptămâni, pentru toți studenţii - între 30.09.2019 - 20.12.2019 și între
06.01. – 19.01.2020.
SEMESTRUL II
- 14 săptămâni, pentru studenţii anilor I – III Drept/Pompieri și anii I-II OSP, în perioada
09.03.2020 – 14.06.2020;
- 14 săptămâni, pentru studenții anilor I și II – Arhivistică, în perioada:02.03-07.06.2019.
- 12 săptămâni, pentru studenţii anilor III OSP respectiv anul IV Drept/Pompieri, în perioada
09.03.2020 – 31.05.2020;
-12 săptămâni, pentru studenții anului III- Arhivistică, în perioada: 02.03-24.05.2019.
2. Pentru toţi anii de studiu sunt prevăzute sesiuni de evaluare a cunoştinţelor, după cum
urmează:
Sesiunea I
- 3 săptămâni, pentru studenţii tuturor facultăților, în perioada 20.01.2020 – 09.02.2020;
Sesiunea a II-a
- 2 săptămâni, pentru anul III –Arhivistică, în perioada 25.05-07.06.2020;
- 3 săptămâni, pentru anii I și II – Arhivistică, în perioada 08.06-28.06.2020;
- 3 săptămâni, pentru studenţii anilor I - II Drept/OSP, anul III Drept, anii I-III Pompieri în perioada
15.06.2020 – 05.07.2020;
- 3 săptămâni, pentru studenţii anului III OSP / IV Drept/ Pompieri, în perioada – 01.06.2020–
21.06.2020;
Sesiunea de restanţe şi reexaminări
-2 săptămâni, pentru studenţii anului III Arhivistică, în perioada
08.06-21.06.2020.
-2 săptămâni, pentru studenţii anului III OSP / IV Drept/ Pompieri, în perioada – 22.06.2020 –
05.07.2020;
- 3 săptămâni, pentru studenţii anilor I - II Drept/OSP, respectiv anul III Drept și anii I-III Pompieri, în perioada 07.09.2020 – 27.09.2020;
- 2 săptămâni, pentru studenții anilor I-II – Arhivistică, în perioada 14-25.09.2020.
3. Sesiunea de comunicări ştiinţifice:
- aprilie/mai 2020, pentru toți studenții.
4. Pentru toţi anii de studiu sunt prevăzute stagii de practică, după cum urmează:
- 8 săptămâni pentru studenţii anilor I – II Drept/OSP respectiv anul III Drept, în perioadele:
10.02.2020 – 08.03.2020 şi 06.07.2020 – 02.08.2020;
- 4 săptămâni pentru studenţii anului III OSP/ IV Drept în perioada 10.02.2020 – 08.03.2020;
-2 săptămâni pentru studenții anilor I-III – Arhivistică, în perioada 17.02-28.02.2020;
-2 săptămâni pentru studenții anilor I-II – Arhivistică, în perioada 29.06-10.07. 2020;
5. Februarie – martie 2020, a doua sesiune de licenţă pentru promoţiile anterioare.
6. Examenul de licenţă se va desfășura în perioada: 06.07–09.07.2020 – toate facultățile,
potrivit Regulamentului specific.
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7. Pentru pregătirea şi desfăşurarea ceremonialului acordării gradului profesional sau
militar, sunt prevăzute 5 zile, în perioada : 13.07 – 17.07.2020.
8. Toți studenţii beneficiază de vacanţe sau zile libere, după cum urmează:
- 30 noiembrie 2019 – Sfântul Apostol Andrei- Ocrotitorul României;
- 01 decembrie 2019 - Ziua Națională;
- în perioada 20.12.2019, ora 13.45 – 05.01.2020 (ora 23.00) – vacanţă pentru Praznicul
Nașterii Mântuitorului;
- în perioada 03.08.2020 – 30.09.2020 (ora 22.00), pentru studenții anilor I - II Drept/OSP,
respectiv III Drept și Pompieri - vacanţă de vară;
- pe 24.01.2020 - învoire pentru Ziua Unirii Principatelor.
- în perioada 16.04.2020 (ora 13.45) – 21.04.2020 (ora 23.00) învoire pentru Praznicul
Învierii Mântuitorului - Sfintele Paşti.
- pe 1 Mai 2020 - învoire pentru Ziua Muncii.
- în zilele de 07-08.06.2020, învoire pentru Praznicul Pogorârii Sfântului Duh- Rusaliile,
respectiv Lunea Sfântului Duh.
- 1 Iunie 2020 - învoire pentru Ziua Copilului.
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