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Programul de studii universitare de masterat: ȘTIINȚE PENALE
Durată studii: 2 semestre (1 an)
Forma de învățământ: învatamant de cu frecvență (IF)

Programul de masterat "Științe penale", organizat de Facultatea de Drept, este orientat preponderent
spre formarea competențelor profesionale, fiind fundamentat pe sistemul de valori si cunostinte specifice
statutului României de tara membra a Uniunii Europene și este menit să faciliteze accesul absolvenților
acestuia în profesiile juridice.
Absolvenții masteratului de Științe penale dobândesc cunoștințe aprofundate în domenii de larg interes,
dintre care unele studiate în cadrul programului de licență (drept penal, drept procesual penal,
criminalistică), dar și altele noi precum dreptul penal european, cooperarea penală internațională,
protecția penală a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, protecția penală a sistemelor
și datelor informatice, victimologie, psihologia comportamentului criminal, psihologia prevenirii
criminalității, crescând astfel șansele de angajare într-o profesie juridică.
Masteranzii se vor pregati astfel pentru a face față cerințelor în continuă schimbare pe care le determină
practicarea profesiilor juridice pentru o mai bună protecție a valorilor fundamentale ale societății
românești.
Cine se poate inscrie?
Candidații la acest program de masterat trebuie să fie absolventi cu diplomă de licență indiferent de
domeniul în care aceasta a fost emisă.
Cum sustin concursul de admitere?
Admiterea se face prin concurs, pe baza unui eseu, cu luarea in considerare a notei acordate de comisia
de evaluare (50%) si a mediei examenului de licenta (50%).
De ce sa ma inscriu?
Absolventii programului de studii universitare de masterat "Științe penale" vor deveni specialisti cu o buna
pregatire in domeniu si vor putea integra mai ușor pe piața profesiilor juridice sau adiacente acestora.
Prin opțiunea pentru această specializare de masterat, absolvenții vor putea să răspundă mai bine
exigențelor practicării profesiilor juridice la un înalt nivel.
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