FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7 Durata studiilor
1.8 Forma de învăţământ
1.9 Anul universitar

Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi
de Drept
Drept Public şi Drept Privat
Drept
Licenţă
Drept/Licenţiat în drept
4 ani (8 semestre)
IF
2019-2020

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar

CRIMINOLOGIE
Lect. univ. dr. Constantin TĂNASE
Lect.univ.dr. Constantin TĂNASE

2.4 Anul de
studiu

2.6 Tipul
de evaluare

II

2.5 Semestrul

III

E3

2.7
Regimul
disciplinei2

D.opț.

2.8.
Categoria
disciplinei 3

DS

2.9. Codul
disciplinei

DD2116

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

3.3 seminar / laborator
3.6 seminar / laborator

2
28
ore
20
20
20
60
3
3
3
125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a
seminarului / laboratorului

- sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius Online,
internet
- sală de seminar, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius Online,
internet

1 Licenţă, masterat, doctorat
2
Obligatorie, opțională, facultativă
3
Fundamentală (DF), de specialitate (DS), complementară (DC)
1

6. Competenţe specifice acumulate
(Vizează competenţele asigurate de
programul de studiu din care face
disciplina.)Competenţe
parte
profesionale competenţele asigurate
de programul de studii din care face
disciplina.)Competenţe
parte
profesionale
Competenţ
e
transversal
e

C.2. Aplicarea tehnicilor și instrumentelor specifice domeniului juridic
CUNOȘTINȚE
• Însușirea tehnicilor și instrumentelor specifice domeniului cercetării
criminologice.
• Utilizarea conceptelor şi teoriilor specifice criminologiei, pentru explicarea și
interpretarea cauzalității fenomenului infracțional, evoluției, prevenirii și combaterii
acestuia;
• Realizarea studiului criminologic în vederea formulării unor variante alternative
de prevenire, combatere și terapie a criminalității.
• Aplicarea teoriilor, conceptelor și ideilor criminologice într-un context
determinat.
CT 1 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea
regulilor deonotologice specifice domeniului criminologiei;
CT 2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de
interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Cunoașterea noțiunilor specifice criminologiei și înțelegerea necesității
studierii acestei discipline.
- Familiarizarea cu instituțiile care desfășoară o activitate specifică în acest
domeniu.
- Cunoașterea problematicii specifice domeniului studiat.
- Explicarea și interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum și a
conținutului teoretic și practic al acestei discipline.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Noțiuni introductive
1.Domeniul de cercetare al criminologiei; definiția
criminologiei, obiectul și conceptele criminologiei.
2.Funcțiile criminologiei. Conexiunile
criminologiei cu alte științe.
3. Metode și tehnici de cercetare în criminologie.
Marile orientări în criminologie
1.Precursorii teoriilor criminologice.
2.Orientarea biologică în criminologie.
3. Orientarea psihiatrică-psihologică.
4. Orientarea sociologică.
Etiologia criminalității
1.Factorii criminogeni.
2.Factori individuali.
3. Factori de natură socială.
4. Factori naturali.
5. Săvârșirea crimei.
Reacția socială împotriva criminalității
1.Problemele reacției sociale împotriva
criminalității.
2.Modele de reacție socială împotriva
criminalității.
A. Modelul represiv.
B. Modelul preventiv.
C. Modelul curativ sau terapeutic.

Metode de predare
prelegerea, discursul interactiv, dezbaterea unor
texte de lege, prezentări video, sistem e-learning

Observaţii
6 ore

prelegerea, discursul interactiv, dezbaterea unor
texte de lege, prezentări video, sistem e-learning

8 ore

prelegerea, discursul interactiv, dezbaterea unor
texte de lege, prezentări video, sistem e-learning

8 ore

prelegerea, discursul interactiv, dezbaterea unor
texte de lege, prezentări video, sistem e-learning

6 ore

2

8.2 Seminar / laborator
Noțiuni introductive
1.Domeniul de cercetare al criminologiei;
definiția criminologiei, obiectul și
conceptele criminologiei.
2.Funcțiile criminologiei. Conexiunile
criminologiei cu alte științe.
3. Metode și tehnici de cercetare în
criminologie.
Marile orientări în criminologie
1.Precursorii teoriilor criminologice.
2.Orientarea biologică în criminologie.
3. Orientarea psihiatrică-psihologică.
4. Orientarea sociologică.
Etiologia criminalității
1.Factorii criminogeni.
2.Factori individuali.
3. Factori de natură socială.
4. Factori naturali.
5. Săvârșirea crimei.
Reacția socialăîmpotriva criminalității
1.Problemele reacției sociale împotriva
criminalității.
2.Modele de reacție socială împotriva
criminalității.
A. Modelul represiv.
B. Modelul preventiv
C. modelul curativ sau terapeutic.
8.3. Bibliografie

Metode şi procedee didactice
explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video, sistem elearning

Observaţii
6 ore

explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video, sistem elearning

8 ore

explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video, sistem elearning

8 ore

explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video, sistem elearning

6 ore

Bibliografie obligatorie

L. Dogaru, Criminologie, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2017.
Gh. Nistoreanu, C. Păun, Criminologie, Ed. Europa Nova, București, 1996.
E.Stancu, Elemente de criminologie generală, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2014.
S. Bogdan, Criminologie, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009.
V. Cioclei, Manual de criminologie, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2007.
R.M. Stănoiu, Criminologie, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2000.
D. Culcea, Curs de criminologie, Ed. Naţional, Bucureşti, 2001.
Bibliografie complementară
R.M. Stănoiu, Criminologie, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2000.
T. Amza, C.P.Amza, Criminologie. Tratat de teorie şi politică criminologică, Ed. Lumina Lex,
Bucureşti, 2008.
Amza Tudor, Criminologie, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1998.
Beccaria Cesare, Despre infractiuni si pedepse, Bucuresti,1965.
Oancea I., Probleme de criminologie, Ed. ALL Educational, Bucuresti,1978.
Freud S., Introducere in psihanaliza, Bucuresti, Ed. Didactica si Pedagogica,1980.
Popescu Neveanu, Dictionar de psihologie, Ed. Albatros, Bucuresti,1978.
Camil Tănăsescu, Criminologie. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul disciplinei Criminologie asigură atingerea rezultatelor învățării prin dobândirea competențelor profesionale
necesare ocupațiilor specifice domeniului juridic, conform COR ISCO 08.
3

Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte centre
universitare din ţară şi din străinătate, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul criminologic şi
valorifică rezultatele cercetărilor recente în privința fenomenului criminalității.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Evaluare finală
10.5 Seminar

Se evaluează răspunsurile
Frecvenţă, elaborarea unor
referate, teme de casă, teste,
joc de rol, participarea la
dezbateri

10.2 Metode de
evaluare
Examen scris
Evaluare continuă

10.3 Pondere din
nota finală (%)
70
30

10.6 Standard minim de performanță
- cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei transmise;
- activitate la seminar de 50 %.

Data completării
03.09.2019

Semnătura titularului de curs
Lect. univ.dr. C-tin. TĂNASE

Data avizării în departament
12.09.2019

Semnătura titularului de seminar
Lect.univ.dr. C-tin. TĂNASE

Semnătura Directorului de departament
Lect.univ.dr. Iulian SAVENCO
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