FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2021-2022
Anul de studiu II / Semestrul II

1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/calificarea*

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
De Drept și Științe Sociale
Științe Juridice și Administrative
Drept
Licență
Drept/avocat – 261101, jurisconsult – 261102, consilier juridic – 261103.

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
Criminologie
2.3. Titularul activităţii de curs
2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator
2.5. Anul de studiu
II
2.6. Semestrul

2.2. Cod disciplină
Lect.univ.dr. Ioana-Andra Pleșa
Lect.univ.dr. Ioana-Andra Pleșa
II
2.7. Tipul de evaluare
(E/C/VP)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe saptamana
4
din care: 3.2. curs
2
3.4. Total ore din planul de
56
din care: 3.5. curs
28
învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ*
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite**

3.3. seminar/laborator
3.6. seminar/laborator

O

2
28
Ore
32
10
20
10
-

NU ESTE CAZUL
NU ESTE CAZUL

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului

Competenţe transversale

2.8. Regimul disciplinei (O –
obligatorie, Op – opţională, F –
facultativă)

42
56
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

E

DR II 14.1

Condiții materiale : Sală dotată cu tablă și videoproiector
Studenţii vor participa a prelegere, atât prin prezentarea şi analiza fişelor tematice
specifice cursului,cât şi prin analize de text/document/documente primare şi secundare,
lucrări generale şi speciale.
În funcție de evoluția contextului epidemiologic , având în vedere Pandemia generate de
SARS-CoV2 , în cazul necesității desfășurării online : Platforma Microsoft Teams.
Seminarul se va defășura în săli cu echipament adecvat, asemeni cursului.
Studenții vor realiza proiecte,vor analiza studii de caz,vor face analize și interpretare de
text. În cazul desfășurării online: Platforma Microsoft Teams.

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic.
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic.
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi
în soluţionarea lor .
CT1. Elaborarea unei lucrări de specialitate/a lucrării de licenţă, cu respectarea obiectivelor, a termenelor şi a regulilor
deontologice .
CT2.Realizarea unui proiect, a unei activităţi în echipă, cu identificarea rolurilor profesionale specifice.
Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil.
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate) .
Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Transmiterea către studenți și însușirea de către aceștia a teoriilor criminologice, deprinderea de
către aceștia a metodelor de cercetare ale fenomenului criminal și practicii anti-criminale precum
și identificarea problemelor și provocărilor din acest domeniu.
7.2 Obiectivele specifice
Însușirea funcțiilor cercetării criminologice
Evaluarea unui studiu criminologic concret prin prisma funcțiilor de mai sus.
Problematizarea informațiilor obținute din evaluarea de mai sus.

8. Conţinuturi*
8.1 Curs
I. Criminologia şi domeniul său de studiu. Obiectul cercetării criminologice. Crima.
Criminalul. Criminalitatea. Victima. Reacţia socială (Practica anti-criminală).
II. Metodele, tehnicile, scopul şi funcţiile cercetării criminologice

Metode de predare
Dialog, demonstraţie, discutie
dirijată,brainstorming,
exemplificare
Dialog, demonstraţie, discutie
dirijată,brainstorming,
exemplificare
Dialog, demonstraţie, discutie

Observaţii
2 ore/ curs
4 ore/ curs
4 ore/ curs

dirijată,brainstorming,

III. Principalele teorii criminologice. Școala clasică. Caesare Beccaria. Școala
geografică. Școala Lyoneză. Școala interpsihologică. Școala socialistă. Școala
sociologică.

exemplificare
Dialog, demonstraţie, discutie

2 ore/ curs

dirijată,brainstorming,
exemplificare
IV. Școala pozitivistă italiană. Cesare Lombroso. Raffaele Garofalo. Enrico Ferri.
Dialog, demonstraţie, discutie

2 ore/ curs

dirijată,brainstorming,
V. Principalele teorii ale criminologiei contemporane.Teoria anomie.Teoria “asociației
diferențiale”. Teoria conflictului de culturi. Teoria clinică. Teoria interacționistă.

exemplificare
Dialog, demonstraţie, discutie

2 ore/ curs

dirijată,brainstorming,
exemplificare
VI. Criminalitatea organizată, traficul ilicit de droguri.
Dialog, demonstraţie, discutie

2 ore/ curs

dirijată,brainstorming,
exemplificare
VII. Criminalitatea “gulerelor albe”. Corupția.

VIII. Criminalitatea contra patrimoniului cultural, traficul cu bunuri culturale.

IX. Criminalitatea contra mediului.

Dialog, demonstraţie, discutie
dirijată,brainstorming,
exemplificare
Dialog, demonstraţie, discutie
dirijată,brainstorming,
exemplificare
Dialog, demonstraţie, discutie
dirijată,brainstorming,
exemplificare

2 ore/ curs
2 ore/ curs
2 ore/ curs

X. Cooperarea statelor pentru prevenirea crimei și tratamentul delincvenților
Bibliografie obligatorie
1. Augustin Lazăr, Criminologie, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008.
2. Ioana-Andra Pleșa, Materiale didactice , Biblioteca Universității, 2021-2022.(format electronic).
3.Valerian Cioclei, Manual de criminologie, Editura C.H.Beck, București, 2021.

Bibliografie recomandată:
Criminologie generală
1.Emilian Stancu ,Carmina-Elena Aleca , Elemente de criminologie generală, Pro Universitaria, București, 2014 .
2. Camil Tănăsescu , Criminologie, Curs universitar, Universul Juridic, București, 2013
3. Adler Freda, Laufer William S , Mueller Gerhard O. W, Criminology 8th Edition, Mc Graw-Hill, Inc New York, 2012.
Elemente de criminologie
4.T.B.Butoi, I.T.Butoi, A.Butoi, C.G.Puț, Analiza comportamentală din perspectiva psihologiei judiciare victimologiei și tacticii criminalistice. Editura Pro Universitaria,
București, 2019.
5.Alin Leș, Ruxandra Rășcanu, În logica științelor criminale. Editura Pro Universitaria, București, 2016.
6.Lazăr, Augustin și colab., Apărarea mediului și a fondului forestier prin dreptul penal, Ed. Academiei Române și Ed. Universul Juridic din București, 2016 (coordonator);
7.Lazăr, Augustin și colab., Combaterea traficului cu bunuri culturale –Recuperarea trecutului, Patrimonium III, Editura Universul Juridic București 2013.
8.Duțu Mircea, Lazăr Augustin, Predescu Ovidiu, Protecția juridică a patrimoniului cultural si natural, București, Ed. Academiei Române și Ed. Universul Juridic, 2018
9.Lazăr Augustin și colab., Combaterea criminalității contra patrimoniului archeologic european, Patrimonium I, Editura Lumina LEX, București 2008.
10.Lazăr Augustin și colab., Combaterea criminalității contra patrimoniului cultural european, Patrimonium II, Editura Mega, Cluj-Napoca 2009.

8.2.

Seminar-laborator

I. Criminologia şi domeniul său de studiu. Obiectul cercetării criminologice. Crima.
Criminalul. Criminalitatea. Victima. Reacţia socială (Practica anti-criminală).
II. Metodele, tehnicile, scopul şi funcţiile cercetării criminologice
III. Principalele teorii criminologice. Școala clasică. Caesare Beccaria. Școala
geografică. Școala Lyoneză. Școala interpsihologică. Școala socialistă. Școala

Dezbatere;Analiza de text/
prezentare proiect

2 ore/ seminar

Dezbatere;Analiza de
text/prezentare proiect
Dezbatere;Analiza de text/
prezentare proiect

4 ore/ 2 ore seminar

Dezbatere;Analiza de text/
prezentare proiect
Dezbatere;Analiza de text/
prezentare proiect

2 ore/ seminar

Dezbatere;Analiza de text/
prezentare proiect

2 ore/ seminar

4 ore/ 2 ore seminar

sociologică.
IV. Școala pozitivistă italiană. Cesare Lombroso. Raffaele Garofalo. Enrico Ferri.
V. Principalele teorii ale criminologiei contemporane.Teoria anomie.Teoria “asociației
diferențiale”. Teoria conflictului de culturi. Teoria clinică. Teoria interacționistă.
VI. Criminalitatea organizată, traficul ilicit de droguri.

2 ore/ seminar

VII. Criminalitatea “gulerelor albe”. Corupția.

VIII. Criminalitatea contra patrimoniului cultural, traficul cu bunuri culturale.
IX. Criminalitatea contra mediului.
X.Cooperarea statelor pentru prevenirea crimei și tratamentul delincvenților.

Teme referate
1. Ucigașul în serie-subiect al cercetării criminologice. Aspecte criminologice privind
personalitatea ucigașului Ion Rîmaru ( alt ucigaș la alegere).

Dezbatere;Analiza de text/
prezentare proiect
Dezbatere;Analiza de text/
prezentare proiect
Dezbatere;Analiza de text/
prezentare proiect
Dezbatere;Analiza de text/
prezentare proiect
Pot fi propuse și alte teme.

2 ore/ seminar
2 ore/ seminar
2 ore/ seminar
2 ore/ seminar

2.Criminalul-subiect al cercetării criminologice. Aspecte criminologice privind
personalitatea criminalilor în masă versus criminalilor în serie.
3. Aspecte criminologice, psihologice şi psihiatrice ale criminalilor care săvârșesc acte
criminale cu violență.
4.Delincvenţa juvenilă -temă a cerecetării criminologice.
5. Criminalitatea şi formele ei de manifestare.
6.Infracţiunile informatice în contextul globalizării.
7. Minorul ca subiect al cercetării criminologice din perspectiva criminalului versus din
perspectiva victimei.
8. Autovictimizarea – sinuciderea şi eutanasia
9. Aspecte criminologice ale violenţei domestice.
Bibliografie obligatorie
1.Ioana-Andra Pleșa, Materiale de seminar în format electronic, Biblioteca Universității, 2021.
2.Valerian Cioclei, Manual de criminologie, Editura C.H.Beck, București, 2021.
3.Augustin Lazăr, Criminologie, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008.
Bibliografie recomandată :
3.T.B.Butoi, I.T.Butoi, A.Butoi, C.G.Puț, Analiza comportamentală din perspectiva psihologiei judiciare victimologiei și tacticii criminalistice. Editura Pro Universitaria,
București, 2019.
4.Alin Leș, Ruxandra Rășcanu, În logica științelor criminale. Editura Pro Universitaria, București, 2016.
5. Emilian Stancu ,Carmina-Elena Aleca , Elemente de criminologie generală, Pro Universitaria, București, 2014 .
6. Camil Tănăsescu , Criminologie, Curs universitar, Universul Juridic, București, 2013
7. Sergiu Bogdan, Criminologie, Universul Juridic, București, 2012.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din
domeniul aferent programului
Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei de criminologie este orientată către dobândirea de către studenți a unor competențe profesionale și
transversale care să le faciliteze acestora, la finalul studiilor ciclului de licență, abordarea provocărilor de pe piața muncii, în domeniul de activitate specific.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Evaluare finală
-

10.2 Metode de evaluare
Exemen oral
-

10.3 Pondere din nota finală
100%
-

10.6 Standard minim de performanţă: nota minim 5
Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în cadrul unei dezbateri cu temă data.
Pentru promovarea examenului studentul trebuie să dovedească prin răspunsul la întrebările adresate că și-a însușit un minim de cunoștiințe în ceea
ce privește disciplina Criminologie : subiectul cercetarii criminologice, criminalitatea, principalele scoli/curente in criminologie etc
* Studenții care elaborează proiecte/ referate vor fi punctați cu 1 sau 2 puncte în plus la nota finală (în funcție de calitatea materialului prezentat în
cadrul seminarului).
*Studenții care nu eleborează proiecte/referate pot obține nota maximă dacă dovedesc o cunoaștere aprofundată a temelor enunțate anterior.
Metoda de evaluare: examen oral/ 2 subiecte existente pe biletul extras aleatoriu de student. *În funcție de context studentului îi pot fi adresate
întrebări suplimentare.

Data completării
13.09.2021
Data avizării în departament

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Semnătura directorului de departament

