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Amza Tudor

Adresa(e) Str. Vârful cu dor, nr.13, Sect.3
Telefon(-oane) Mobil: +4 0740146053
Fax(uri) 0213306608
E-mail(uri) tudor.amza@gmail.com

Nationalitate(-tati)

Data naşterii

Sex

Română

14 februarie 1950

M

Locul de muncă Ministerul de Interne;
Academia de poliţie “Alexandru Ioan Cuza” cu gradul de General de Brigadă (r) – prorector;
Universitatea “Nicolae Titulescu”, Facultatea de Drept;
Universitatea Hyperion din Bucuresti – director de departament, prodecan şi decan al Facultăţii de
Stiinte Juridice
Avocat în Baroul Bucureşti cu Cabinet individual de avocatură.

Experienţa profesională
didactică: peste 20 de ani;
profesională: peste 40 de ani;
Director General şi Şef al Cancelariei Ministrului de Interne;
Prorector al Academiei de Poliţie;
Membru al Senatului Academiei de Poliţie şi al Senatului Universitatii Hyperion;
Membru în peste 50 comisii de doctorat la instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate;
Vicepreşedinte al Asociaţiei “Balkan-Criminology”;
Membru al Consiliului profesoral al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii “Hyperion”;
Şef catedră : drept penal;
Director de departament în cadrul Facultăţii de Drept Hyperion;
Avocat pledant în Baroul Bucureşti (1998-prezent) cu Cabinet individual de avocatură;
Membru în comisiile de licenţă ale Universităţii “Hyperion” şi “N. Titulescu” Bucureşti;
Decanul Facultăţii de Ştiinţe Juridice a Universităţii Hyperion Bucureşti – 2014 – prezent.
1

Manager de proiect în cadrul proiectului European „Euro-Lex”, Program de practică pentru studentii
jurişti”
Perioada

1990-2010

Educaţie şi formare Calificare: jurist;

Studii: Facultatea de Drept Bucureşti
Studii postuniversitare în drept penal la Facultatea de Drept Bucureşti
Bursa de studii: Olanda, în anul 1995, cu specializarea “minorităţi naţionale”
Doctor în Drept, specializarea „Drept penal”
Profesor universitar cu specializarea “Criminologie şi sociologie juridică”, titlu didactic acordat de

Comisia de specialitate din Ministerul Învăţământului prin Ordin al Ministrului nr. 4628 din 6.09.2004
Din februarie 2015, acordat titlul de „Profesor emerit”

Perioada

1969-1973, 1995

Aptitudini şi competenţe Autor al peste 30 cărţi publicate în edituri de profil din România, majoritatea cu subiecte pe marginea
personale

cauzelor şi condiţiilor care generează criminalitatea, cât şi aspecte ce vizează noile riscuri pentru
securitatea europeană şi pacea lumii (terorism, trafic de substanţe radioactive, trafic de persoane, crima
organizată, trafic de droguri şi infracţionalitate transnaţională etc), într-o abordare criminologică;
Autor al primului tratat de Criminologie din România, 2002;
Premiul Uniunii Juriştilor din România pentru cea mai valoroasă lucrare juridică în domeniu – decembrie
2002;
Autor a peste 100 de articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) Franceză
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Limba – Franceză

Ascultare
X

Foarte bine

Vorbire
Citire

X

Foarte bine

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

Anexe Listă de lucrări
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Participare la
conversaţie
X

Bine

Scriere
Discurs oral

X

Bine

Exprimare scrisă
Bine

