OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
„ŞTIINŢE PENALE” seria 2017/2019
Programul de studii universitare de master „Ştiinţe penale” face parte din categoria
programelor de master profesional cu caracter juridic din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi
Administrative a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în sensul dobândirii de
competenţe prin perfecţionarea şi completarea pregătirii profesionale a cursanţilor în domeniul
Drept, specializarea Ştiinţe penale.
Programul funcţionează în cadrul Departamentului de Drept penal, la forma de
învăţământ cu frecvenţă, pe durata a trei semestre – 90 de credite, adresându-se absolvenţilor a
240 credite studii de licenţă (astfel încât numărul cumulat de credite pentru licenţă şi masterat
să fie de 300).
Studiile universitare de master specializarea „Ştiinţe penale” asigură aprofundarea
cunoştinţelor în domeniul dreptului penal, dreptului procesual penal, dreptului execuţional
penal, dar şi obţinerea de competenţe în domenii apropiate: criminologie aplicată, cooperare
judiciară internaţională în materie penală, criminalitate informatică etc.
Admiterea la programul de master „Ştiinţe penale” se face prin administrarea unui test
grilă care conţine întrebări ce vizează cunoştinţe de drept penal şi drept procesual penal. Sunt
declaraţi admişi acei candidaţi care obţin cele mai bune punctaje, în limita numărului de locuri
aprobat.
Programul se desfăşoară potrivit unui plan de învăţământ în care este asigurată o
repartizare echilibrată a următoarelor discipline: Instituţii de drept penal – partea generală,
Instituţii de drept penal – partea specială, Instituţii de drept procesual penal, Instituţii de drept
execuţional penal, Instituţii de drept penal al afacerilor, Jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului în materie penală, Cooperarea judiciară internaţională în materie penală –
aspecte de drept penal internaţional, Criminalitate informatică, Criminologie. Cauzalitate,
Criminologie aplicată.
Prin disciplinele fundamentale, de sinteză, se urmăreşte, în primul rând, aprofundarea
cunoştinţelor deja deţinute, dar şi realizarea unei noi viziuni asupra ştiinţelor penale, care
permite reconsiderarea prin prisma noilor modificări legislative şi de context social politic a
unor cunoştinţe de bază dobândite pe parcursul studiilor universitare (ex: Instituţii de drept

penal – parte generală, Instituţii de drept penal – partea specială, Instituţii de drept procesual
penal).
Disciplinele de specialitate (ex: Cooperarea judiciară internaţională în materie penală,
Jurisprudenţa C.E.D.O. în materie penală, Criminologia aplicată sau Criminalitatea
informatică) oferă noi orizonturi masteranzilor în înţelegerea necesităţii armonizării sau chiar
unificării legislaţiei româneşti cu cea europeană şi permit, totodată, specializarea în ceea ce
priveşte problematica strict legată de un anumit segment de infracţionalitate.
Misiunea programului este, aşadar, aceea de a asigura aprofundarea cunoştinţelor în
domeniul ştiinţelor penale, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică şi crearea unei baze
pregătitoare pentru studiile doctorale în specializarea ştiinţe juridice. De asemenea, se
urmăreşte dobândirea de către masteranzi a unor cunoştinţe şi competenţe generale şi de
specialitate, precum şi abilităţi cognitive specifice în domeniul cercetării dreptului penal.
Programul are, ca obiective specifice:
-

aprofundarea cunoştinţelor în domeniul ştiinţelor penale şi analizarea modificărilor
legislative recente intervenite în materie;

-

dobândirea unor cunoştinţe şi deprinderi complementare, necesare exercitării
activităţilor cu caracter judiciar în materie penală;

-

analizarea controverselor doctrinare şi a unor aspecte de practică judiciară raportate la
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materie.
Un accent deosebit se pune pe cercetarea ştiinţifică a masteranzilor care, sub îndrumarea

cadrelor didactice, elaborează proiecte de cercetare concretizate în lucrările de disertaţie şi în
studii ştiinţifice ce pot fi publicate în reviste de specialitate.
Programul se finalizează cu lucrarea de disertaţie, susţinută de către fiecare masterand,
susţinere care trebuie să evidenţieze elementele de originalitate şi contribuţiile autorului la
dezvoltarea domeniului.
Disciplinele semestrului I:
1. Instituţii de drept penal – partea generală
2. Instituţii de drept procesual penal
3. Criminologie. Cauzalitate
4. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materie penală
Disciplinele semestrului II:
1. Instituţii de drept penal – partea specială
2. Instituţii de drept penal al afacerilor

3. Cooperarea judiciară internaţională în materie penală – aspecte de drept penal
internaţional
Disciplinele semestrului III:
1. Instituţii de drept execuţional penal
2. Criminalitatea informatică
3. Criminologie aplicată
Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă care doresc aprofundarea
unor cunoştinţe dobândite în urma studiilor universitare parcurse, dar şi dobândirea de noi
cunoştinţe în cadrul tendinţelor moderne din domeniul științelor penale, mai ales în contextul
reformei legislative impuse de integrarea în Uniunea Europeană.
DIRECTORUL PROGRAMULUI - prof.univ.dr. Anca Lelia Lorincz
SECRETARUL PROGRAMULUI (persoana de contact) - conf. univ. dr. Alexandru
Măgureanu – tel.0213175523/interior 17304
Informații suplimentare privind înscrierea: la Secretariatul Facultății de Științe Juridice și
Administrative - tel.0213175523/interior 17187

