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ŞTIINŢE PENALE APROFUNDATE
Facultatea: Drept
Coordonator: conf. dr. Gheorghe Carmen Adriana, e-mail carmenghe@unitbv.ro
Durata studiilor/ numărul de credite: 2 ani/ 120 de credite
Forma de învăţământ: zi
Competenţe dezvoltate:


aprofundarea şi aplicarea noţiunilor şi principiilor fundamentale în realizarea
dreptului;



asimilarea şi aprofundarea izvoarelor formale de drept penal, procesual penal şi de
drept comunitar;



asimilarea şi aprofundarea jurisprudenţei instanţelor interne şi internaţionale;



aprofundarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor specific procesuale;



aprofundarea noţiunilor şi principiilor operaţionale specifice ramurilor de drept
derivate;



aprofundarea metodelor procedurale în domeniul cooperării internaţionale în
materie penală;



cunoaşterea normelor metodologice de aplicare a procedurilor de cooperare şi
asistenţă judiciară internaţională;



cunoaşterea procedurilor contencioase şi necontencioase;



logică deductivă şi inductivă.

Posibilităţi de angajare după absolvire:
Pentru majoritatea absolvenţilor noştri problema nu este de a-şi găsi un loc de muncă, dată
fiind paleta largă de opţiuni pe care specializarea noastră o presupune. Menţionăm că cei
mai mulţi dintre absolvenţi se orientează spre ocuparea unui post de consilier juridic,
urmând în ordine ocuparea unui post de funcţionar public, avocat, magistrat. În plus,
fiecare dintre domeniile Universitatea Transilvania din Braşov – Programe de studii de
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master specifice de activitate necesită o perfecţionare ulterioară şi o formare continuă
oferite şi de către celelalte programe de masterat ce se vor derula în cadrul facultăţii noastre.
Program de studii de masterat coordonat de Departamentul de cercetare ştiinţifică
Legislaţie şi proprietate intelectuală, în domeniul fundamental Ştiinţe juridice, domeniul
de licenţă Drept.
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Descrierea programului de studii de masterat şi a traseelor de specializare (inclusiv
denumirea trasee şi coordonatori)
Domeniul de licenţă care stă la baza programului de master – Ştiinţe penale aprofundate –
este Ştiinţe Juridice.
Scopul programului de master – Ştiinţe penale aprofundate – este de a dobândi:
● cultură juridică solidă în sfera dreptului penal, procesual penal şi a celui comunitar,
capacitate de interpretare şi aplicare a normelor juridice specifice dreptului penal,
procesual penal şi comunitar, şi dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor specifice
activităţii juridice, asimilarea şi aplicabilitatea acestora;
● competenţă profesională centrată pe permanenta relaţionare a competenţelor
teoretice şi aplicativ-practice, precum şi pe cercetare ştiinţifică;
● abilitatea de a consilia sub aspectul selectării, alegerii şi perfecţionării unei cariere în
conformitate cu domeniul de studiu. Exemplificăm în acest sens câteva dintre
carierele pe care absolvenţii de drept le pot urma, cu specificarea că fiecare dintre
acestea presupun modalităţi specifice de recrutare şi formare continuă: jurist,
consilier juridic, magistrat (judecător, procuror), avocat, notar, diplomat, funcţionar
public;
● cultură solidă a standardelor profesionale şi etice superioare prin cultivarea de
competenţe şi abilităţi specifice profesiilor pe care le vor exercita;
● responsabilitate crescută în privinţa exercitării atribuţiilor specifice postului, precum
şi în privinţa interpretării şi aplicării obiective a legislaţiei.
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