OFERTA PUBLICĂ DE ŞCOLARIZARE
Academia Naţională de Informaţii
„Mihai Viteazul“
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER PENTRU PROMOVAREA
CULTURII DE SECURITATE ÎN SOCIETATEA CIVILĂ
anul universitar 2021-2022
sesiunea iulie 2021

NUMĂR DE LOCURI ŞI SPECIALIZĂRI
FACULTATEA DE INFORMAŢII
programele
„Managementul informaţiilor de securitate naţională” - 50 de locuri cu taxă
„Managementul informaţiilor în combaterea terorismului” - 50 de locuri cu taxă
FACULTATEA DE STUDII DE INTELLIGENCE
programele
„Relaţii internaţionale și studii de intelligence” - 50 de locuri cu taxă
„Relaţii Internaţionale şi studii de intelligence în limba engleză” - 20 de locuri
cu taxă
Nota: Un candidat se poate înscrie la una sau mai multe specializări.

Programele de studii universitare de master pentru promovarea culturii de securitate
în societatea civilă sunt orientate spre aprofundarea cunoştinţelor şi formarea
competenţelor de cercetare ştiinţifică sau complementare studiilor de licenţă, în
domeniile Informaţii şi securitate naţională, respectiv Relaţii internaţionale și studii
europene.
Fiecare program de studii universitare de master pentru promovarea culturii de
securitate în societatea civilă este structurat pe patru semestre şi corespunde unui
număr de 120 de credite de studii transferabile.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
Candidaţii care doresc să participe la concursul de admitere în Academia
Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” la cele patru programe de studii
universitare de master pentru promovarea culturii de securitate în societatea civilă
trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
sunt absolvenţi de studii superioare, cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare şi Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor
universitare, cu modificările şi completările ulterioare;

au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba
română.

TERMENE
Termenul limită de înscriere on-line pentru
participarea la concursul de admitere:
Sesiunea I
Sesiunea a II-a (după caz, a se vedea nota)
Perioada de desfăşurare a concursului
Sesiunea I
Sesiunea a II-a (după caz, a se vedea nota)
Durata studiilor: 2 ani
Forma de învăţământ:

18.06.2021
30.08.2021
05-10.07.2021
13-18.09.2021
2021-2023
Cu frecvenţă

Nota:
În cazul în care nu se ocupă locurile scoase la concurs, Comisia Centrală de admitere poate
decide organizarea unei noi sesiuni a concursului de admitere în septembrie 2021.
Examenul de admitere la programul de studii universitare de master cu predare în limba
engleză constă în susţinerea în această limbă a probei de concurs.

STATUTUL STUDENŢILOR
Pe toată durata desfăşurării programului de studii universitare de master,
cursanţii vor avea calitatea de student, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg
din dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, ale H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
universitare de masterat şi ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
programelor de studii universitare de master pentru promovarea culturii de
securitate în societatea civilă în Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”.

ÎNSCRIERE:
Înscrierea se va realiza online.
Opţiunea de a participa la concursul de admitere se face prin completarea unei
cereri-tip (Anexa) (Link) adresată rectorului Academiei. Formularul se descarcă
de pe site-ul Academiei, se completează, se scanează în format PDF şi se transmite la adresa de mail admitere2021@animv.ro, în intervalul 04-18.06.2021.
Cererea-tip va fi însoţită de următoarele documente, în format .PDF:
copie scanată a diplomei de bacalaureat şi foaia matricolă aferentă;
copie scanată a diplomei de licenţă sau diploma echivalentă şi foaia
matricolă/ suplimentul la diplomă, ori adeverinţă (în original) eliberată de
instituţiile de învăţământ superior de lungă durată, pentru absolvenţii care au
promovat examenul de licenţă în anul anterior organizării concursului sau în anul
în care se susţine concursul;
1
2

în situaţia în care candidaţii au absolvit anterior studii universitare de
licenţă în instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate vor prezenta
la înscriere dovada echivalării acestor studii de către Centrul Naţional de
Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei, în
condiţiile legii;
copie scanată a certificatului de naştere;
4
5
copie scanată a cărţii de identitate;
6
copie scanată după hotărârea judecătorească sau alte documente privind
schimbarea numelui pentru cei care şi-au schimbat numele;
copie scanată a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
7
dovada achitării taxei de înscriere, în valoare de 100 de lei. Plata se va face
8
prin virament bancar în contul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai
Viteazul” RO35TREZ70120F330500XXXX, CF 4204267, deschis la Trezoreria
Sector 1, Bucureşti, beneficiar UM 0418 Bucureşti, cu menţiunea Taxă înscriere
master pentru promovarea culturii de securitate în societatea civilă pentru
numele şi prenumele candidatului;
3

Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau
pensionat, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de
învăţământ, sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în
învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate.
Candidaţii care sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere trebuie să aibă la dosar o
adeverinţă scrisă, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de exceptare de la plata
taxei.

un eseu (care va fi transmis, în variantă electronică, format. doc şi .pdf sau
9
.docx) întocmit în vederea susținerii probei de concurs, conform tematicii
orientative (Anexa 2).
Pe perioada stării de alertă / necesitate sau urgenţă, fiecare document scanat
transmis va conţine asumarea sub semnătură olografă a faptului că respectivele
copii sunt autentice şi corespund cu documentul/documentele originale.

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Concursul de admitere va consta în susţinerea on-line a eseului, care va fi
înregistrată şi stocată în DRIVE pe o perioadă de 1 an.
Fiecare candidat va transmite, prin cererea de înscriere, un cont de utilizator
(adresă de mail de tip nume.prenume@gmail.com), care va reprezenta
modalitatea oficială de identificare.
Eseul întocmit va fi evaluat, raportat la tematica abordată, pentru a se stabili:
gradul de cunoaștere/uzitare a conceptelor și tezelor prezentate (nivelul
de accesare și cunoaștere a unei bibliografii de referinţă, în plan naţional și
internaţional, modul de structurare, coerenţa și cursivitatea în
redactare/exprimare) – 40 puncte;
caracterul de noutate și inovaţie al tezelor prezentate – 40 puncte;
capacitatea de structurare a ideilor şi argumentare a candidatului –
20 puncte.
Membrii fiecărei Comisii de specialitate completează o fişă de evaluare, pentru
fiecare candidat, acordând pentru fiecare dintre aceştia un punctaj de până la
100 de puncte.

Media generală de admitere reprezintă media aritmetică a punctajelor acordate
de membrii Comisiei de specialitate care evaluează candidații.
Anterior susținerii orale, eseul va fi verificat, în vederea stabilirii coeficienților de
similitudine, cu softul sistemantiplagiat.ro.
Media generală minimă de admitere este 6,00, la toate programele de studii
universitare de master pentru promovarea culturii de securitate în societatea
civilă.
Rezultatele evaluării orale nu pot fi contestate.

TAXE
TAXA DE ÎNSCRIERE la concursul de admitere pentru toate programele de
studii universitare de master pentru promovarea culturii de securitate în
societatea civilă este de 100 lei.
TAXE DE ȘCOLARIZARE

Nr.
crt.

Denumire program

1.

Managementul informaţiilor de securitate naţională

2.

Managementul informaţiilor în combaterea
terorismului

3.

Relaţii internaţionale și studii de intelligence

4.

Relaţii internaţionale și studii de intelligence în
limba engleză

Taxa de
şcolarizare
pentru locurile
scoase la
concurs
7.000
lei/program
10.000
lei/program

Taxa de şcolarizare poate fi achitată în patru rate.
Atât pe perioada susţinerii concursului de admitere, cât şi pe durata
desfăşurării cursurilor, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” nu
asigură cazare, masă şi transport.

