Domeniul de masterat: DREPT
Programul de studii universitare de masterat: MANAGEMENTUL INVESTIGAȚIEI PENALE
Durata studiilor: 1,5 ani/3 semestre
Număr de credite: 90
Forma de învăţământ: cu frecvenţă(IF/ZI)
1. Baza legală: Programul de studii de masterat Managementul investigației penale este
acreditat de către Ministerul Educației Naționale. Programul funcționează prin Hotărârea de
Guvern nr. 185 din 4 aprilie 2018 privind aprobarea privind domeniile şi programele de
studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în
anul universitar 2018 –2019.
2. Misiune: Misiunea programului de studii universitare de masterat profesional
Managementul investigaţiei penale este de a forma specialişti de înaltă calificare în
domeniile: dreptului, prin educarea şi dezvoltarea continuă a abilităţilor la un nivel înalt de
competențe profesionale și responsabilități sociale.
3. Obiective: Programul de studii universitare de masterat Managementul investigaţiei
penale are ca obiectiv principal lărgirea competenţelor profesionale ale absolvenţilor oferind
oportunităţi de angajare în cadrul instituțiilor publice și private dar și în domenii
complementare dreptului.
Obiectivele programului sunt concentrate pe:
 profesionalism, prin implementarea excelenţei şi recompensarea performanţelor;
 performanţă, prin evoluţia comunităţii academice, cu accent pe cunoştinţele noi, pe
integrarea absolvenţilor în piaţa muncii, pe obţinerea de rezultate notabile încă din timpul
studenţiei;
 etică şi integritate academică, respectând principiile integrităţii academice;
 excelenţă în servicii, facultatea oferind condiţii excelente pentru pregătirea atât
teoretică, cât şi practică a studenţilor;
 cercetare în domeniu, prin dezvoltarea şi implementarea de proiecte ce vizează
creşterea performanţelor şi în care cadrele didactice pot contribui direct, ca specialişti, cu
performanţe în domeniu, iar studenţii sunt parteneri importanţi;
 un mediu de învățare performant, cu accent pe practicile și performanțele din
domeniul dreptului;
 furnizarea de absolvenți responsabili, care posedă un bagaj de competenţe
profesionale de calitate ridicată;
 furnizarea pentru absolvenţi a unei reţele globale de informaţii, menită să ofere
oportunităţi profesionale pentru dezvoltarea carierei. Programul de studii universitare de
masterat Managementul investigaţiei penale se adresează în principal absolvenţilor de studii
universitare de licenţă care doresc să se perfecţioneze în profesia de jurişti şi care sunt
interesaţi să-şi dezvolte o carieră în domeniul dreptului şi în domenii adiacente acestuia.

4. Calificare. Titlul obținut de absolvent: Master în domeniul Drept, programul de studii
Managementul investigației penale, le permite absolvenților să se angajeze în următoarele
ocupații principale cuprinse în COR (Clasificarea Ocupațiilor din România), cu Codul COR
aferent.

Cod

Denumire

111118

Prim-procuror

335

Specialiști guvernamentali cu funcții de
reglementare și asimilați

335501

Inspector de poliție

335502

Detectiv

335503

Anchetator poliție

335504

Detectiv particular

Cod

Denumire

261

Specialiști în domeniul juridic

261902

Expert criminalist

261920

Expert prevenire si combatere a corupției

261921

Consilier de probațiune

261922

Inspector probațiune

Programul este înregistrat în ANC (Agenția Națională pentru Calificări) din anul 2015 cu
următoarele caracteristici:
Titlul calificării: Managementul investigației penale
Nivel: 7
Ocupații:
COD COR
261920
111118
121912

OCUPAȚIE
Expert prevenire și
combatere a corupției
Prim-procuror
Șef laborator
criminalistică

5. Competențe: Programul de studii universitare de masterat Managementul investigației
penale își propune formarea de competențe cu scopul formării de specialiști în domeniul
dreptului:
Competențe sociale și de comunicare:
1.să transmită omologilor, superiorilor, clienților idei bine structurate și coerente;
2.să exprime o viziune personală asupra problemelor.
Competențe profesionale:
1.Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor și metodologiilor din domeniul
juridic;
2.Aplicarea tehnicilor și instrumentelor specifice domeniului juridic;
3.Aplicarea legislației românești, a legislației europene și a celorlalte instrumente juridice
internaționale, în cazurile determinate;
4.Interpretarea, corelarea și compararea instituțiilor juridice din dreptul național, dreptul
european și dreptul altor state;

5.Aplicarea cunoștințelor necesare în culegerea datelor și informațiilor referitoare la o
problemă de drept concretă;
6.Utilizarea legislației în vigoare în analiza situațiilor juridice, în încadrarea lor corectă din
punct de vedere juridic și în soluționarea lor;
7.Utilizarea cunoștințelor de specialitate pentru explicarea și interpretarea unor situații noi,
în contexte mai largi asociate domeniului juridic;
8.Utilizarea integrată a aparatului conceptual și metodologic, în condiții de informare
completă pentru a rezolva probleme teoretice și practice domeniului juridic;
9.Executarea unor sarcini profesionale complexe în condiții de autonomie și independență
profesională.
Competențe transversale







Dezvoltarea relațiilor în sfera legalității, evitarea unor relații și procese ilegale, care
pot aduce prejudicii înfăptuirii actului de justiție.
Realizarea sarcinilor profesionale complexe în mod eficient și riguros cu respectarea
deontologiei specifice domeniului.
Capacitatea de adaptare la situații neprevăzute.
Însușirea corectă de către masteranzi a tehnicilor și tacticilor de investigație
criminalistică necesare identificării de probe materiale în vederea probării unor
infracțiuni
Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare și a surselor de informare și formare
profesională

6. Cerințe pentru obținerea diplomei de master: Minim 90 de credite,10 credite pentru
promovarea examenului de disertație. Absolvenții programului de studii universitare de
masterat Managementul investigației penale vor obține un număr de 90 de credite.
Absolvenții care susțin și promovează examenul de disertație vor mai obține un număr de 10
de credite, pentru promovarea examenului de disertație.
7. Structura studiilor:
Anul
de
studii
I
II

Activitate
didactică
Sem. I Sem. II
14
14

14
-

Sesiune de examene
I

V

T

4
4

4
-

4
-

Stagii de
practică/licență
6 ore/săptămână

Vacanță
I

P

V

3
3

1
-

9
-

În primul semestrul din anul I, studenții efectuează săptămânal 2 ore de Etică și deontologie
academică (Numărul total de ore alocate disciplinei Etică și deontologie academică fiind de
28).
În primul semestru din anul II, studenții efectuează săptămânal 6 ore de practică de
specialitate, disciplină denumită în planul de învățământ Clinică judiciară (Numărul total de
ore alocate disciplinei Clinică judiciară fiind de 84).
În semestrul I din anul II, studenții efectuează 2 săptămâni a câte 5 ore/zi pentru elaborarea
lucrării de disertație (Numărul total de ore alocate pentru elaborarea lucrării de disertație
fiind de 60).

8. Numărul orelor pe săptămână:

ANUL I
ANUL II

SEMESTRUL I
14
24

SEMESTRUL II
15
-

9.Compatibilitate la nivel național: Programa curriculară de la Facultatea de Drept,
programul de studii universitare de masterat Managementul investigației penale, este
compatibilă cu cea a facultăților de drept de renume din România. Marea majoritate a
disciplinelor studiate pe parcursul anilor de studiu se regăsesc în cadrul următoarelor
facultăți:
1. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept,
http://law.ubbcluj.ro/
2. Universitatea București, Facultatea de Drept, http://www.drept.unibuc.ro/
3. Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Drept, www.drept.ulbsibiu.ro
4. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Drept,
https://laws.uaic.ro/
5. Universitatea Oradea, Facultatea de Drept, www.drept-oradea.seval.ro/
6. Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept, www.drept.ucv.ro/
7. Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept, https://drept.uvt.ro/
10.Compatibilitate la nivelul Uniunii Europene: Programa curriculară de la Facultatea de
Drept, programul de studii universitare de masterat Managementul investigației penale, este
compatibilă cu cea a altor facultăți cu programe de studii similare de la universități ale
statelor membre ale Uniunii Europene. Marea majoritate a disciplinelor studiate se regăsesc
în cadrul următoarelor programe de studii:
1. European Faculty of Law Nova Gorica, Slovenia, https://www.evro-pf.si/en/
2. Universitatea Friedrich Schiller din Jena, Facultatea de Drept,
http://www.rewi.uni-jena.de/
3. Université de Nantes, Faculté de Droit, http://www.droit1.univ-nantes.fr/
4. Università
di
Trento,
Facoltà
di
Giurisprudenza,
http://www.giurisprudenza.unitn.it/
5. Universitä Wien, Rechtswissenschaftliche Fakultät, https://juridicum.univie.ac.at/
11. Continuarea studiilor universitare: Absolvenții programului de studii universitare de
masterat au posibilitatea să se perfecționeze și să continue studiile universitare în cadrul
programelor universitare de doctorat.

