PROGRAMA
CONCURSULUI DE ADMITERE
LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
ÎN FACULTATEA DE SECURITATE ŞI APĂRARE
DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”,
-ANUL UNIVERSITAR 2018-2019-

NECLASIFICAT

1. PROBLEME GENERALE
1.1. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă
pentru anul 2018-2019 în Facultatea de securitate şi apărare, din cadrul Universităţii Naţionale de
Apărare „Carol I”, se face în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:
•

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

•
•

Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
Hotărârea de Guvern nr. 606/2005 privind organizarea programelor de studii universitare
în instituţiile militare de învăţământ superior din subordinea Ministerului Apărării
Naţionale;
HG nr. 972 din 26 august 2009 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului
nr. 606/2005 privind organizarea programelor de studii universitare în instituţiile militare de
învăţământ superior din subordinea Ministerului Apărării Naţionale;
Metodologia de admitere în Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” pentru anul
universitar 2018-2019.

•

•

1.2. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE
Înscrierea candidaţilor la studiile universitare de licenţă pentru anul 2018-2019 se face în
perioada 10 - 19.07.2018 la sediul Facultăţii de securitate şi apărare a Universităţii Naţionale de
Apărare „Carol I”– Bucureşti, str. Panduri nr. 68-72, sector 5, Bucureşti, pav. D, cam. 142.
Pentru înscrierea la concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, candidaţii vor
prezenta la dosarul de înscriere, următoarele documente:
• diploma de bacalaureat, în original şi copie xerox, sau adeverinţă de absolvire (original - pentru
absolvenţii promoţiei 2018);
• certificat de naştere în original şi copie xerox sau alte acte oficiale de stat (certificat de
căsătorie, certificat de înfiere, certificat de schimbare a numelui, hotărâre judecătorească,
după caz) – în original şi copie xerox;
• carte de identitate/buletin de identitate–copie xerox;
• scrisoare de intenţie (formular tip–obţinut de la universitate);
• CV europass, în limba română;
• adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru a urma programul de studii;
• formular tip, completat, descărcat de pe site-ul instituţiei, la adresa http://www.unap.ro,
rubrica: Admitere facultăţi şi departamente;
• două fotografii color, recente, 3 x 4 cm (nu sunt acceptate fotografii la imprimantă);
• dovada achitării taxei de înscriere la examenul de admitere;
• eseul pentru admitere (se depune numai pentru licenţa ,,Securitate şi apărare”), în 2
exemplare îndosariate (eseurile vor fi introduse în copertă plastic);
• un dosar plic.
Dosarul cu actele depuse va rămâne la facultate, pe toata perioada desfăşurării concursului de
admitere.
Certificarea conformităţii copiei xerox cu documentul original se va face de persoana
desemnată din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I”.
Copia în format electronic după cartea de identitate poate fi expediată şi pe adresa de e-mail
serviciupublic@unap.ro.
În urma certificării, candidaţii vor depune la dosarul de admitere doar copiile xerox, certificate
pentru conformitate, conform procedurii prevăzute în Metodologial de admitere în Universitatea
Naţională de Apărare „Carol I”, pentru anul universitar 2018-2019.
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1.3. ALTE PRECIZĂRI
Concursul de admitere la programele de studii universitare de licenţă organizat de Facultatea de
securitate şi apărare din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” se desfăşoară în campusul
instituţiei, din str. Panduri nr. 68-72, sector 5, Bucureşti.
Perioada de desfăşurare este: 23 - 27.07.2018.
Bibliografia obligatorie include manualele şcolare utilizate în liceu, în conformitate cu prevederile
programelor şcolare în vigoare şi nu vizează conţinutul unui manual anume.
Candidaţii declaraţi admişi la programele de studii universitare de licenţă au obligaţia să se prezinte în
termen de cinci zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive, pentru:
- plata taxei de şcolarizare, conform sistemului de taxe aprobat de Senatul universitar;
- completarea şi semnarea Contractului de studii;
- completarea Formularului cu datele personale în vederea înmatriculării.
În situaţia neprezentării ori a neîndeplinirii oricăreia dintre obligaţiile care îi revin, după expirarea
termenului de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive, locul se consideră vacant. Locurile
declarate ,,vacante” pot fi ocupate de către candidaţii declaraţi ,,NEADMIS”, în ordinea descrescătoare a
mediilor obţinute la concursul de admitere sau vor fi scoase la concurs în sesiunea din luna septembrie a
anului curent.

2. PROBELE DE CONCURS ŞI MODUL DE DESFĂŞURARE

2.1. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
În anul universitar 2018-2019, Facultatea de securitate şi apărare organizează şi desfăşoară
concurs de admitere pentru următoarele programe de studii universitare de licenţă:
•

,,Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării”, organizat la
forma de învăţământ „cu frecvenţă”, în regim de finanţare cu taxă;

• ,,Securitate şi apărare”, organizat la forma de învăţământ „cu frecvenţă”, în regim de
finanţare cu taxă;
• ,,Sisteme informaţionale”, organizat la forma de învăţământ „cu frecvenţă”, în regim de
finanţare cu taxă.
2.2. PROBELE DE CONCURS ŞI MEDIA DE ADMITERE
2.2.1. Programul de studii universitare de licenţă
interculturală în domeniul securităţii şi apărării”

,,Comunicare publică şi

Concursul de admitere constă într-o probă orală, în cadrul căreia se va desfăşura susţinerea în
faţa comisiei de examen, a unui discurs argumentativ elaborat ad-hoc în faţa comisiei de examen la
disciplina „Limba şi literatura română”, pe un subiect care se înscrie în tematica generală prezentată
mai jos şi luarea în calcul a mediei obţinută de candidat la examenul de bacalaureat.
Nota minimă pentru a fi declarat ADMIS la susţinerea discursului argumentativ este 5,00.
Media finală de admitere se compune din nota obţinută la proba orală, în urma susţinerii
discursului argumentativ, care are o pondere de 70% şi media examenului de bacalaureat, care
are o pondere de 30%.
La medii egale departajarea candidaţilor se face succesiv pe baza notelor obţinute la examenul de
bacalaureat la următoarele discipline:
1 - Limba şi literatura română;
2 - Proba diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare;
3 - Proba scrisă la alegere în funcţie de filieră, profil, specializare.
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2.2.2. Programul de studii universitare de licenţă ,,Securitate şi apărare”
Examenul constă în susţinerea orală, în faţa comisiei de examen, a unui eseu motivaţional la
disciplina „Istorie” pe un subiect care se înscrie în tematica generală prezentată mai jos.
Nota minimă pentru a fi declarat ADMIS la susţinerea eseului este 5,00.
Media finală de admitere se compune din nota obţinută la eseul motivaţional care are o
pondere de 70% şi media examenului de bacalaureat, care are o pondere de 30% .
La medii egale departajarea candidaţilor se face succesiv pe baza notelor obţinute la examenul
de bacalaureat la următoarele discipline:
1 - Limba şi literatura română;
2 - proba diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare;
3 - proba scrisă la alegere în funcţie de filieră, profil, specializare.
Eseul va fi tehnoredactat şi va conţine 10-12 pagini (exclusiv bibliografia).
Structura generală va fi:
- TITLUL (Times New Roman, size 16);
- Numele şi prenumele candidatului (Times New Roman, size 14);
- Denumirea programului la care candidează (Times New Roman, size 14);
- Rezumat (Times New Roman, size 12), maxim 200 cuvinte;
- Conţinutul eseului (Times New Roman, size 14, la 1 rând)– 12 pagini;
- Trimiterile către bibliografie se vor face prin note în cadrul textului, respectând normele
academice;
- Concluzii;
- Bibliografie (Times New Roman, size 12).
Pentru specializarea ,,Securitate şi apărare” eseul va fi predat în perioada de înscriere 10 19.07.2018, în două exemplare îndosariate şi nu va depăşi 12 pagini. El va fi susţinut în faţa comisiei
de examen (maxim 15 minute), în perioada precizată ulterior pe site-ul instituţiei.
Eseul va fi evaluat conform criteriilor următoare:
A. Evaluarea temei - 3 puncte

Încadrare tematică în problematica stabilită prin programă;

Relevanţa şi actualitatea temei.
B. Aprecierea potenţialului ştiinţific - 6 puncte

Modul de prezentare;

Obiective specifice temei;

Actualitatea şi originalitatea ideilor şi concluziilor;

Argumentarea ideilor principale;

Relevanţa bibliografiei;

Susţinerea practică în faţa comisiei;
2.2.3. Programul de studii universitare de licenţă ,, Sisteme informaţionale”
Admiterea se face în baza unui examen scris (chestionar tip grilă) şi media examenului de
bacalaureat.
Nota minimă pentru a fi declarat ADMIS la examenul scris este 5,00.
Media finală de admitere se compune din nota la proba scrisă care are o pondere de 70%
şi media examenului de bacalaureat care are o pondere de 30%.
Proba scrisă are o durată de 1,5 ore şi constă dintr-un chestionar conţinând între 18-45 itemi din
disciplina TIC - tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor.
La medii egale departajarea candidaţilor se face pe baza notelor obţinute la examenul de
bacalaureat la următoarele discipline:
1. - Limba şi literatura română;
2 - proba diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare;
3 - proba scrisă la alegere în funcţie de filieră, profil, specializare.
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3. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PROBELOR DE CONCURS
3.1. Programul de studii universitare de licenţă ,,Comunicare publică şi interculturală în
domeniul securităţii şi apărării”
a) Tematica:
Tema 1. Calităţi şi valori umane (bunătate, sinceritate, generozitate etc.)
Tema 2. Valori sociale (democraţie, libertate, identitate naţională etc.)
Tema 3. Însemnătatea educaţiei (în familie, în şcoală, în societate etc.)
Tema 4. Puterea exemplului personal (persoană publică, profesor, vedetă etc.)
Tema 5. Raportul dintre experienţă şi cunoaştere (experienţă de viaţă, experienţă şcolară,
cunoaştere dirijată etc.).
b) Bibliografia
Manualele de Limba şi Literatura Română, aprobate de MEN pentru clasele IX - XII.
3.2. Programul de studii universitare de licenţă ,,Securitate şi apărare”
a) Tematica
Tema 1. Secolul XX – între democraţie si totalitarism.
Tema 2. Constituţiile României. Statul şi politica.
Tema 3. România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX.
Tema 4. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele
XVIII-XX). România în timpul Primului Război Mondial.
Tema 5. Relaţiile internaţionale în perioada interbelică. România în timpul celui de al Doilea
Război Mondial.
b) Bibliografia
Manualele şcolare de istorie, aprobate de MEN pentru clasele IX - XII.
3. Programul de studii universitare de licenţă ,,Sisteme informaţionale”
a) Tematica pentru proba scrisă
Tema 1. Utilizarea informaţiei de pe Internet. Analiză, surse, căutare, regăsire, prezentare şi
utilizare a informaţiei în documente, prezentări etc.
Tema 2. Organizarea şi prelucrarea datelor. Instrumente de lucru pentru sistemele informatice.
Tema 3. Etapele procesului de dezvoltare a unei interfeţe Web.
Tema 4. Aspecte generale ale proiectării interfeţelor Web.
Tema 5. Noţiunea de bază de date relaţională. Prelucrarea datelor care intră într-o bază de date
relaţională.
b) Bibliografia
Manualele şcolare de TIC - tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, pentru clasele a XI-a şi a
XII-a, aprobate de MEN.
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4. PROBLEME ORGANIZATORICE
1. Actuala Programă a concursului de admitere în Facultatea de securitate şi apărare din
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, la studii universitare de licenţă, se aplică începând cu
sesiunea de admitere din iulie 2018.
2. Candidaţii reuşiţi la concursul de admitere în Facultatea de securitate şi apărare încep cursurile la
data de 01.10.2018.
3. La examenul oral candidaţii vor răspunde întrebărilor membrilor comisiei de examen pentru
lămurirea unor enunţuri folosite de candidat în eseul întocmit.
4. Pentru detalii suplimentare, candidaţii se pot adresa la Biroul învăţământ şi administrativ al
Facultăţii de securitate şi apărare (Telefon 0213194880 - interior 338, STAR 1005, interior 338).
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