
 
 

 
 

Misiunea Programului de studii universitare de master Științe Penale 
 

          Programul de studii universitare de master Științe Penale  își asumă misiunea de a 

pregăti specialiști în domeniul științelor penale, capabili de a utiliza cunoștințe specifice și de 

a se integra în procesele social-economice ale societății românești și ale spațiului european 

Programul de studii universitare de master Științe penale urmărește aprofundarea studiului 

instituțiilor de drept penal, drept procesual penal, criminalitate organizată și corupție, 

criminalistică, cooperarea judiciară internațională în materie penală, protecția internațională a 

drepturilor omului, probleme filosofice ale dreptului penal, cibernetică juridică şi nu în 

ultimul rand de etică și integritate academică, atât sub aspect teoretic, cât şi sub aspect practic. 

Cazuistica în domeniu foarte variată şi bogată, soluțiile date de instanțele de judecată, deseori 

contradictorii din rațiuni de interpretare, justifică o abordare mai aprofundată a jurisprudenței. 

De asemenea, răspunzând acestor necesități, legislația este supusă unor transformări menite sa 

răspundă problemelor semnalate în practica pe de o parte iar pe de altă parte celor ce apar ca 

efect inevitabil al calității de stat membru a României la Uniunea Europeană, motiv pentru 

care au loc dezbateri pe marginea acestor probleme, menite să răspundă acestor exigente. Prin 

domeniile abordate în cadrul acestui master se urmăreşte atât dimensiunea de cercetare 

ştiințifică, formarea deprinderilor teoretice de analiză a normelor de drept, cât şi o dimensiune 

practică-aplicativă prin introducerea practicii de specialitate ca disciplină distinctă. Scopul 

este de a asigura absolvenților competențele profesionale și competentele transversale 

necesare integrării rapide pe piața forței de munca.  

            În acord cu evoluțiile legislative, masteratul în domeniu ştiințelor 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 soluții legislative şi instituționale 

menite să servească sistemului judiciar în activitatea de prevenire şi combatere a 

criminalității. 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. 

 

Obiectivele Programul de studii universitare de master Științe Penale 
1.Cunoașterea și înțelegerea aprofundată a normelor penale naționale şi internaționale; 

2. Explicarea şi interpretarea normelor juridice prin utilizarea cunoştinţelor însuşite în materia 

dreptului penal, dreptului procesual penal și a disciplinelor conexe; 

3. Înțelegerea modului de aplicarea a normelor penale naționale şi internaționale  

4. Înţelegerea corelaţiei dintre dreptul substanţial ( material) şi dreptul procesual; 

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.Abordarea disciplinelor de studiu prin prisma tendințelor de formare a unui drept unitar la 

nivelul Uniunii Europene; 

7.Corelarea problemelor disciplinelor complementare cu cele ale disciplinelor de specialitate.  
 


