ŞTIINłE PENALE
Prezentare
Programul de studii de master ŞtiinŃe penale are ca obiect de studiu căile şi mijloacele de
prevenire şi combatere a criminalităŃii, fenomen ce cunoaşte o accentuată recrudescenŃă şi
diversificare. Programul răspunde unei necesităŃi stringente de pregătire şi formare în
varii domenii de activitate: justiŃie, avocatură, poliŃie şi altele. În contextul dobândirii de
către România a statutului de stat membru al Uniunii Europene, a fost şi este necesară
armonizarea legislaŃiei interne cu aceea existentă în materie penală în statele comunităŃii
europene. Urmare a ratificării de către statul român a unor instrumente juridice la nivel
european şi internaŃional, au fost adoptate numeroase legi în materie penală, procesual
penală, execuŃional penală şi privind cooperarea judiciară internaŃională în materie
penală.
În acord cu aceste evoluŃii legislative, masteratul în domeniu ştiinŃelor penale se doreşte a
fi atât unul de formare, prin asimilarea celor mai actuale standarde interne şi europene în
materie prin încurajarea masteranzilor de a găsi şi propune soluŃii legislative şi
instituŃionale menite să servească sistemului judiciar în activitatea de prevenire şi
combatere a criminalităŃii. Totodată, se urmăreşte ca, în acord cu legile în materie penală,
studiile masterale în acest domeniu să fie recunoscute ca stagii de formare în profesiile
juridice, contribuindu-se pe această cale, la formarea de specialişti cu o temeinică
pregătire în materie.
Lista disciplinelor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drept penal aprofundat
Politica penală a statului român raportată la aquis-ul comunitar
Drept procesual penal aprofundat
Drept penal internaŃional
Probleme filosofice ale dreptului penal
Limba străină
Drept execuŃional penal european
Dreptul penal al afacerilor
Criminalistică. Tehnici şi procedee de investigare penală
Psihologie judiciară şi penitenciară

Obiective
•
•

•
•

Cunoaşterea şi aplicarea normelor penale naŃionale şi internaŃionale;
Pregătirea în vederea dobândirii competenŃelor pentru exigenŃe specifice de integrare,
adaptare, motivare,valorificare a cunoştinŃelor şi aptitudinilor pe traseul profesional în
consens cu nevoile beneficiarilor: instanŃe judecătoreşti, parchete, barouri, Ministerul
AdministraŃiei şi Internelor, AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor;
Asimilarea de cunoştinŃe şi formarea de deprinderi practice în materie penală;
Organizarea de mese rotunde şi sesiuni de comunicări ştiinŃifice.
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