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INFORMAȚIE GENERALĂ PENTRU STUDENȚI
Condiții de cazare și alimentație oferite
Academia dispune de cămine proprii amplasate corespunzător: str. Gh. Asachi 21 şi str.
Sf. Vineri. Amplasarea căminelor este în imediată apropiere în raport cu blocurile de studii, ceea
ce permite studenţilor accesul rapid la sălile de studii. Studenții-solicitanți pot beneficia de cazare în căminele Academiei și de alte servicii sociale (căminele, punct medical, bufet, cantină etc.)
în conformitate cu actele normative în vigoare.
Studenţii anului I şi II de studii sunt cazaţi în cămine în proporţie de 100%, ținând cont
de faptul că înmatricularea şi încadrarea în cadrul poliției este egalată cu satisfacerea serviciului
militar în termen şi beneficiază de hrană gratuită asigurată de stat.
Studenţii anilor II, III şi IV sunt asiguraţi cu cămin în proporţie de 100% la solicitare.
Capacitatea căminului permite asigurarea cu spaţiu a tuturor solicitanţilor. Cazarea studenţilor în
cămine este realizată în baza solicitării studentului
Căminele, punctul medical, bufetul şi cantina corespund cerinţelor şi normelor antiincendiare
şi sanitaro - epidemiologice în vigoare.
Alimentația pentru studenții anului I buget – sunt hrăniți conform HG 423/1992 din
23.06.1992 și Ordinului MAI nr.323 din 08.09.2006 și Ordinului MAI nr.323 din 08.09.2006, iar
pentru studenții de la taxă funcţionează un bufet.
Accesibilitatea resurselor adecvate învățării
Academia dispune de programe de stimulare a studenților cu performanțe înalte în învățare.
Cu prilejul sărbătorilor naţionale (ziua poliţiei, ziua studentului etc.) celor mai buni studenţi li se oferă diplome de merit, grade speciale, insigne jubiliare, bilete la diverse manifestaţii
cu caracter cultural-educativ oferite de către Ministerul Afacerilor Interne
Academia are încheiate cu alte instituţii de profil de peste hotare un şir de acorduri, protocoale şi memorandumuri de colaborare bilaterală pe segmentul instruirii și perfecţionării pregătirii cadrelor şi studenţilor în domeniul juridico-poliţienesc
Programele de studii sunt internaţionalizate prin participarea personalului academic și a
studenților la diverse activități. Totodată, ca urmare a acordurilor bilaterale, încheiate cu instituţiile de profil de peste hotare, a fost posibilă realizarea activităţii privind mobilitatea academică.
Academia, dispune de servicii sociale, culturale și sportive pentru studenți, cum sunt:
complexe sportive, secţii sportive, tiruri, săli de forţă, terenuri de minifotbal, cabinet de relaxare
psihologică, săli festive, diferite servicii de consiliere, care dispun de un management eficient.
Studenții sunt informați despre existența acestor servicii prin intermediul serviciului educaţie
care coordonează toate activităţile cultural-educative împreună cu alte subdiviziuni structurale
Autoguvernarea studențească
Structura de Autoguvernare Studențească este o organizație studențească, neguvernamentală,
apolitică, nepartinică, independentă, nonprofit; constituită în baza principiilor benevole și egalității în drepturi ale studenților de la diferite subdiviziuni ale instituției de învățământ superior.
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Structura de Autoguvernare studențească (SAS) este organul reprezentativ suprem al studenților din cadrul instituției de învățământ superior, recunoscut oficial de către conducerea instituției, care include mai multe niveluri de decizie și care e denumită Asociația „Urmașii lui Ștefan”.
În cadrul instituției de învățământ superior, reprezentarea studenților este asigurată la nivel
de grupă academică, an de studii, program de formare profesională, ciclul de studii, și se regăsește în cadrul managementului informațional: Consiliul facultății, Senatul instituției de învățământ
superior, Consiliul de etică și management.
SAS se concentrează pe următoarele aspecte:
a) Reprezintă, promovează, susține și apără interesele studenților în relațiile acestora cu
conducerea universității/organele administrației publice locale/centrale;
b) Alege și deleagă reprezentanții săi în consiliul facultății, Senatul instituției de învățământ superior, Consiliul de Etică și Management etc.;
c) Participă la elaborarea și implementarea proiectelor/programelor de dezvoltare ale
studenților;
d) Participă la managementul și îmbunătățirea serviciilor din cadrul căminelor studențești;
e) Organizează evenimente de implicare socio-economică și acțiuni de voluntariat;
f) Organizează conferințe, evenimente culturale și sportive.
SAS este formată din:
 Președinte;
 Coordonatori de departamente;
 Reprezentanți ai subdiviziunilor universitare studențești;
 Secretar executiv.
Membrii SAS au obligația de a contribui la formarea unei imagini pozitive a instituției de învățământ superior și să o promoveze în afara instituției.
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