Misiunea Programul de studii universitare de master
Criminalistica si Psihologia Judiciară în Investigația Penală
Programul de studii universitare de master „Criminalistica şi psihologia judiciara în
investigaţia penală” este un master de formare profesională, destinat practicanţilor dreptului penal şi
procesual penal. Dat fiind faptul că oferta educaţională este restrânsă în acest domeniu, Facultatea de
Drept din cadrul Universităţii Titu Maiorescu iese în întâmpinarea licențiaților în drept şi a celor de
şcoli de poliţie interesaţi în vederea aprofundării noţiunii de investigaţie penală, oferindu-le un
program de masterat care îmbină atât noţiuni teoretice cât mai ales practice, aplicate. Printre materiile
studiate se observă trei direcţii de dezvoltare: una a ştiinţelor penale pure, una a psihologiei ca şi
componentă esenţială a investigaţiei penale şi una tehnică, a ştiinţelor legale aplicate. Masteranzii au
astfel posibilitatea de a-şi însuşi cunoştinţe teoretice şi practice deosebit de importante exercitării
profesiilor de magistrat, avocat, organ de cercetare penală, etc., precum şi de a învăța, efectiv, ce
presupune o investigaţie penală şi cum trebuie să se desfăşoare ea pentru a duce cât mai repede la
soluţionarea unei cauze penale şi totodată la aflarea adevărului. Prin misiunea asumată, Programul de
studii de master Criminalistica și psihologia judiciară în investigația penală își propune aprofundarea
studiului instituțiilor din Criminalistică, de Procesual penal, Drept penal special, Medicină legală,
Psihologie criminalistică, Psihologie judiciară şi nu în ultimul rând de Etică și integritate academică,
atât sub aspect teoretic, cât şi sub aspect practic. Prin asigurarea unui corp profesoral de elită, studenții
masteranzi au acces la informații de specialitate diseminate de experți în domeniu. Cazuistica
identificată pe parcursul cercetării penale necesită implicarea unor specialiști cu pregătire solidă în
domeniul criminalisticii și psihologiei judiciare. Diversitatea cazurilor justifică o abordare mai
aprofundată a jurisprudenței. Scopul este de a asigura absolvenților competențele profesionale și
competentele transversale necesare integrării rapide pe piața forței de muncă. Prin domeniile abordate
în cadrul acestui master se urmăreşte atât dimensiunea de cercetare ştiințifică, formarea deprinderilor
teoretice de analiză a normelor de drept și proceselor psihologice, cât şi o dimensiune practicăaplicativă prin introducerea practicii de specialitate ca disciplină distinctă. În acord cu evoluțiile
legislative, masteratul în domeniu criminalisticii 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 soluții legislative şi instituționale menite să servească sistemului judiciar în activitatea de
prevenire şi combatere a criminalității.

Obiectivele Programului de studii universitare de master
Criminalistica si Psihologia Judiciară în Investigația Penală
1.Cunoașterea și înțelegerea aprofundată a instituțiilor specifice criminalisticii și psihologiei
judiciare;
2. Explicarea şi interpretarea normelor juridice prin utilizarea cunoştinţelor însuşite, precum şi
înțelegerea mecanismelor de aplicare;
3. Înțelegerea principalelor modalități și tehnici de investigație penală;
4. Asimilarea de cunoștințe și formarea de deprinderi practice în materia dreptului penal și
dreptului procesual penal.
5.Utilizarea şi interpretarea dispozițiilor legale, a practicii judiciare și doctrinei juridice de
specialitate în materie, punându-se accent pe aspectele practice ale aplicării acestora;
6. Înțelegerea implicațiilor pe care le presupune calitatea de stat membru a României în
diferite organizații internaționale și europene în ceea ce privește cooperarea internațională în
materie penală;
7.Cunoașterea și aplicarea normelor naționale și internaționale în materia investigației penale.

