
 

 

 

AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 

Membră în Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior - ENQA 

Înscrisă în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior - EQAR 
 

 

30.09.2021 

 

 

 

 

 

RAPORTUL   
Agenţiei Române de 
Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior 

tipul evaluării 
Încadrare program de studii universitare de 
master în domeniu de studii universitare de 
master acreditat 

 
programul de studii universitare de master 

ȘTIINȚE POLIȚIENEȘTI 
Facultatea de Poliţie 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 
Cuza“ din București 
Domeniul de master –  Ordine publică şi siguranţă 
naţională 
Forma de învățământ cu frecvență 



RAPORTUL CONSILIULUI  ARACIS   
privind încadrarea programului de studii universitare de master 
 ȘTIINȚE POLIȚIENEȘTI 
Facultatea de Poliţie 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ din București 
 

2/6 

  

  CONSIDERAȚII GENERALE 

  

Prin cererea înregistrată la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Superior, cu nr. 4322 din data de 23.07.2021, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ din 
București solicită încadrarea programului de studii universitare de master ȘTIINȚE 
POLIȚIENEȘTI din cadrul Facultăţii de Poliţie în domeniul de studii universitare de master 
Ordine publică şi siguranţă naţională. 

Dosarul a fost înregistrat la ARACIS cu numărul 4359 din data de 26.07.2021. 

Verificarea îndeplinirii cerinţelor normative obligatorii, a criteriilor, standardelor şi 
indicatorilor de performanţă şi a standardelor specifice a fost efectuată de Comisia de experţi 
permanenţi de specialitate – Științe Sociale, Politice și ale Comunicării – a Consiliului ARACIS. 

Raportul de evaluare a fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern 
nr. 915/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2006 pentru 
aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a 
listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Superior şi a Procedurilor privind acreditarea/evaluarea externă periodică a domeniilor de 
studii universitare de master. 

 

 REZULTATELE EVALUĂRII EFECTUATE DE CĂTRE  
COMISIA DE EXPERȚI PERMANENȚI DE SPECIALITATE 

 

Sunt îndeplinite următoarele cerinţe normative obligatorii 

1. Există aprobarea Senatul Universității sau, după caz, a Consiliului de administrație, de 

înfiinţare a unui nou program de studii universitare de master într-un domeniu de studii 

universitare de master acreditat.  

2. S-a făcut dovada oportunităţii înființării unui nou program de studii universitare de 

master, din punct de vedere al corelației cu cerințele pieței muncii.  

3. Suplimentul la diplomă pentru programul de studii universitare de master propus este în 

concordanţă cu obiectivele asumate. (Comentariu - Obiectivele programului de studii 

universitare de masterat, atât cele generale, cât și cele specifice sunt formulate generic. 

Astfel, din datele prezentate nu poate fi realizată o analiză riguroasă a concordanței 

între disciplinele prevăzute în Suplimentul la diplomă  și obiectivele programului. 

Acestea sunt prezentate mai mult sub formă declarativă, dar fără o materializare 

specifică din care să rezulte această corespondență) 
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Extras din raportul de autoevaluare

 
 

4. Competenţele vizate în programul de studii universitare de master sunt adecvate 

domeniului în care se încadrează şi nivelului de pregătire corespunzător ciclului II. 

(Comentariu: Din analiză se poate constata că programul își propune mai degrabă o 

familiarizare cu domeniul (inițiere), cu scopul de a facilita integrarea/adaptarea 

absolvenților în mediul organizațional specific, în loc să aprofundeze domeniul în plan 

științific.) 

5. Există concordanţă între planul de învăţământ, misiunea programului solicitat şi 

calificările vizate. (Comentariu: Deși am putea aprecia că Planul de învățământ 

cuprinde majoritar discipline adecvate domeniului (ex.: Tactică și metodologie 

criminalistică), se regăsesc și discipline introductive (v. disciplina Fundamentele 

activității informative). Menționăm negativ faptul că în dosar sunt prevăzute la 

absolvirea programului ocupații care de fapt necesită absolvirea studiilor medii.  

Extras din raportul de autoevaluare: 

 
 De asemenea, Planul cuprinde „discipline” non-academice (Instrucția tragerii, 

Pregătire militară generală.) 

6. Planul de învăţământ conţine ponderile disciplinelor exprimate prin credite de studiu 

ECTS şi cu disciplinele ordonate succesiv în timpul de şcolarizare. (Comentariu: 

Raportul general aproximativ este de 2 ore prelegeri (cursuri)/1 oră seminar, contrar 

standardelor specifice. În mod surprinzător, la disciplina Educație fizică sunt alocate 

incusiv ore de curs (12 ore)). 

7. Fişele disciplinelor includ rezultatele învăţării exprimate în forma competenţelor 

cognitive, tehnice sau profesionale şi valorice. (Comentariu: Există concordanță între 

fişele disciplinelor şi planul de învăţământ. Cu toate acestea, apreciem că nu toate 

disciplinele sunt adecvate la domeniu sau la nivelul studiilor de masterat. Ex : 

Disciplina Educația fizică este încadrată ca disciplină de specialitate) 
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8. Titularii de disciplină au titlul ştiinţific de doctor sau sunt doctoranzi în domeniul 

disciplinelor din postul ocupat; celelalte cadre didactice au pregătirea iniţială şi 

competenţe în domeniul disciplinei predate. 

 

Alte constatări ale comisiei de experți permanenți: 

Programul nu poate asigura continuitatea și completitudinea studiilor universitare în 

domeniul Ordine publică și siguranță națională, în sensul în care, în mod discreționar, acesta nu 

poate asigura continuitatea studiilor de licență și acumularea unui număr de 300 de credite de 

studii transferabile absolvenților programului de studii de licență – specializarea Ordine şi 

siguranță publică, prevăzut în prezent cu 180 de credite de studii transferabile (cf. HG 403/2021). 

Un program de masterat poate avea 60 de credite de studiu transferabile prin excepție, 

atunci când durata studiilor universitare de licență face posibil ca durata cumulată a ciclului de 

studii universitare de licență și de master să corespundă obținerii a cel puțin 300 de credite de 

studii transferabile, conf. LEN, art. 148, alin. (5) . În această situație se află studiile universitare 

de licență din domeniul științe inginerești, științe juridice și teologie pastorală, care au o durată 

de 4 ani, conf. LEN, art. 150.  

Programul propus nu poate face subiectul unei excepții, iar modificarea standardelor 

specifice în sensul solicitării formulate de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” nu se 

justifică întrucât nu răspunde principiului oportunității și practicilor convenite și acceptate pentru 

asigurarea calității în învățământul superior. 
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 PROPUNEREA  COMISIEI  DE  EVALUARE 

Propunerea Comisiei de experţi permanenţi de specialitate –  Științe Sociale, Politice și 
ale Comunicării, adoptată în şedinţa  online din data de 27.09.2021 a fost: neîncadrarea 
programului de studii universitare de master ȘTIINȚE POLIȚIENEȘTI, în domeniul de studii 
universitare de master acreditat Ordine publică şi siguranţă naţională, pentru forma de 
învăţământ cu frecvență, cu 60 de credite, conform Extrasului din procesul verbal, înregistrat 
la ARACIS cu nr. 722 din 27.09.2021.  

 

  

 EVALUAREA ÎN CONSILIU ŞI    
AVIZUL  CONSILIULUI  ARACIS 

 

Consiliul ARACIS a apreciat că procesul de evaluare s-a desfăşurat conform prevederilor 
Metodologiei de evaluare externă şi a Procedurilor privind acreditarea/ evaluarea externă 
periodică a domeniilor de studii universitare de master. 

Din analiza Raportului de autoevaluare, pe baza Rapoartelor înaintate de comisia de 
experţi permanenţi de specialitate, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Superior a constatat că:  

Programul de studii universitare de master ȘTIINȚE POLIȚIENEȘTI nu satisface cerinţele 
normative obligatorii, standardele şi indicatorii de performanţă şi standardele specifice. 
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 AVIZUL CONSILIULUI ARACIS 

 În Raportul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, elaborat 

şi aprobat în conformitate cu prevederile Legii nr. 87/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, şi a Procedurilor privind acreditarea/evaluarea externă periodică a domeniilor de 

studii universitare de master se propune: 

 neîncadrarea programului de studii universitare de master ȘTIINȚE 
POLIȚIENEȘTI, în domeniul de studii universitare de master acreditat Ordine 
publică şi siguranţă naţională; 

 din cadrul Facultăţii de Poliţie; 

 Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ din București; 

 forma de învăţământ cu frecvență;  

 tipul masteratului profesional; 

 număr de credite – 60 

Raportul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi soluţia 

propusă au fost discutate şi aprobate de Consiliul ARACIS la data de 30.09.2021. 

Biroul Executiv al Consiliului ARACIS 
 
 

Președinte Prof. univ. dr. Iordan PETRESCU  

Vicepreședinte Prof. univ. dr. Cristina GHIȚULICĂ  

Secretar general Prof. univ. dr. Dorian COJOCARU  

Director Departament de 

evaluare externă 

Conf. univ. dr. Octavian Mădălin BUNOIU  

Director Departament de 

acreditare 

Prof. univ. dr. Simona LACHE  

 

Acest aviz se transmite Ministerului Educației în vederea elaborării Hotărârii de 

Guvern şi spre luare la cunoştinţă Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ din București. 

 

București, septembrie 2021 
S053/722 NÎ 
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