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Definirea obiectului de studiu al criminologiei, agresologiei şi victimologiei
Surprinderea relaţiei dintre teorie, practica anticriminală şi politica anticriminală
Prezentarea şi aprofundarea principalelor teorii explicative din domeniul sociologiei
violenţei, criminologiei şi victimologiei
Prezentarea şi aplicarea metodelor de cercetare din domeniul criminologiei şi
victimologiei
Conturarea principalelor modalităţi de control al fenomenului criminalităţii:
reducerea riscului criminogen/recidiva şi a riscului de victimizare/autovictimizare
COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE

COMPETENȚE
PROFESIONALE**

COMPETENȚE
TRANSVERSALE

CONTINUTUL
CURSULUI

1.

Identificarea şi analiza (explicarea) conceptelor de bază din domeniul criminologiei şi
victimologiei
2. Identificare şi analiza (explicarea) principalelor orientări, curente şi teorii
criminologice/victimologice
3. Recunoaşterea, analiza şi evaluarea unor situaţii sociale conflictuale care conţin diverse
grade de risc criminogen/victimal
4. Dezvoltarea şi/sau aplicarea unor strategii de politică anticriminală eficientă (eşantion
reprezentativ) precum şi elaborarea de măsuri psiho-socio-juridice (raportate la cazuri
concrete) de prevenire şi control a riscului criminogen şi victimizării aferente
5. Definirea, clasificarea şi alegerea metodelor, tehnicilor şi procedeelor utilizate în
cercetarea criminologică/victimologică cu aplicabilitate la practica anticriminală şi
protecţia victimei
Identificarea, analiza (explicarea) şi soluţionarea de probleme şi conflicte sociale cauzate de
conduite antisociale (devianţă, delincvenţă, indracţionalitate) manifestate în familie, organizaţii şi
comunităţi pe următoarele coordonate:
1. Planificarea şi managementul riscului criminogen/victimal/auto-victimal pe principiul
prevenţiei generale şi specifice
2. Planificarea şi managementul riscului criminogen/victimal/auto-victimal pe principiul
prevenţiei sociale şi situaţionale
3. Prevenirea şi controlul riscului de recidivă / recădere (comiterea de noi fapte antisociale)
4. Prevenirea şi controlului riscului de autovătămare
5. Prevenirea şi controlul riscului pentru siguranţa publică
I.
Criminologie şi victimologie – obiect de studiu şi definire: crima, criminalul şi
victima; reacţia socială şi practica anticriminală
II.
Relaţia dintre teoria criminologică, practica anticriminală şi politica anticriminală
III.
Curente de gândire criminologică: criminologia etiologică; criminologia reacţiei
sociale; criminologia dinamică
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Elemente de agresologie şi victimologie
Controlul fenomenului criminalităţii: metode de prevenire şi control al riscului
criminogen și a conduitei victimale

Butoi, Tudorel (coord.) (2004), Victimologie. Curs universitar – perspectiva psihologiei victimale asupra cuplului penal
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France, 1-re édition.
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Durnescu, I.oan (coord.) (2011) Probaţiunea. Teorii, legislaţie şi practică Iaşi: Polirom.
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Kalmthout, Anton M. Van (edit.), Durnescu, I. (trad.) (2004) Reintegrarea socială şi supravegherea infractorilor în opt ţări
europene, SITECH, Craiova.
Liiceanu, Aurora, Mihai, Ioan-Micle şi Saucan, Doina Ştefana (2009) Încălcarea legii ca stil de viaţă. Vulnerabilitatea
adolescenţilor la criminalitate, București: Academia Română.
Miftode, Vasile (coord.) (2010) Tratat de Asistenţă Socială. Protecţia populaţiilor specifice, Iaşi: Lumen.
Miftode Vasile (coord.) (2004) Sociologia populaţiilor vulnerabile. Teorie şi metodă, Ed. Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi.
Mureanu, Carmen-Daniela, (2006) Percepţia crimei – criminologia aplicată şi criminologia clinică – Bucureşti: PHOBOS.
Oprean, Horea (2000) Criminologie, Servo-Sat, Arad, cap. V şi VI.
Rădulescu, Sorin, Banciu, Dan, Dâmboeanu, Cristina (2006), Justiţia restaurativă. Tendinţe şi perspective în lumea
contemporană, Lumina Lex, Bucureşti.
Sandu, Maria (2009/2016), Reacția socială împotriva criminalității. Supravegherea și asistența post-penală. Suport de curs
Sandu, Maria (2016) „The Victim's Perspective in the Psychosocial Assessement of the Agressional Behavior”. Timișoara:
SPECTO.
Sandu, Maria (2010) „Perspectiva criminologică în asistenţa psihosocială penală şi post-penală/Criminological perspective
over criminal and post-criminal psychosocial assistance”, în Revista de Asistenţă Socială nr. 3 din 2010/Social Work
Review Nr. 3/2010, Bucureşti, ISSN: 1583-0608.
Sandu, Maria (2007) Cercetarea criminologică între practica şi politica anticriminală, în Revista de Cercetare şi
Intervenţie Socială nr. 19/2007, Iaşi.
Stănoiu, Rodica Mihaela (1981), Metode şi tehnici de cercetare în criminologie, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R.
Social Work Review/Revista de Asistență Socială – numere tematice.
Tănăsescu, I. (2003) Criminologie. Agresologie. Victimologie. Detentologie, Bucureşti: All Beck.
Walklate, Sandra (2007) Handbook of Victims and Victimology, Willan Publishing.

1. Evoluţia curentelor privind gândirea criminologică şi dezvoltarea victimologiei
3. Metode şi tehnici de cercetare în criminologie şi victimologie
4. Prevenirea şi controlul riscului criminogen
5. Prevenirea şi controlul riscului victimal
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Românească nr3/2010, pp. 82-97.
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Europeană „Nicolae Titulescu”, Filiala Craiova.
Lazăr, Cristian, “Elemente de criminologie”, în Durnescu, Ioan (coordonator) (2002), op. cit.
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urmează să se libereze din penitenciar, Lumina Lex, Bucureşti.
Poledna, Sorina. 2004. Comportamentul delincvent. Factori de risc şi factori protectivi (Delinquent Behaviour. Risk and
Protective Factors), Anul III, nr. 11/2004, Bucureşti: EDP, R.A.
Poledna, Sorina. 2000. Actori sociali în situaţii şi interacţiuni violente. Parametrii sociali ai infracţiunii de omor în
România şi judeţul Cluj, în perioada 1990-1996, Presa Universitară Clujeană.
Sandu Maria (2008) „Violenţa familială – factor de risc în delincvenţa juvenilă”, în Revista de Cercetare şi Intervenţie
Socială volumul 23 din 2008, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială/Holt România – Programul pentru
promovarea Asistenţei Sociale, Iaşi, Editura Lumen, pp. 63-82.
Sandu, Maria (2004) „Probaţiune şi protecţia victimei în cadrul reformei penale din România”, în Analele Universităţii “Al.
I. Cuza” Iaşi.
Sandu, Maria (2004). „Probaţiune şi reinserţie socială”, cap. VI, în V. Miftode, Sociologia populaţiilor vulnerabile, op. cit.
Sandu, Maria (2004). „Probaţiune şi reinserţie socială – studiu de caz”, cap. XI, în V. Miftode, Sociologia populaţiilor
vulnerabile…, op. cit.
Stănişor, Emilian; Bălan, Ana; Pripp, C. 2004. Universul carceral. Culegere de studii de criminologie şi penologie, Editura
Oscar Print, Bucureşti.

REPERE
METODOLOGICE***

Prelegerea, dezbaterea, problematizarea, documentarea bibliografică, statistică şi factuală, studii de
caz, oferirea de exemple din practica asistenţei psihosociale penale şi post-penale, prezentarea
rezultatelor/iniţierea unor proiecte de cercetare-acţiune din domeniul practicii anticriminale şi a
protecţiei diverselor categorii de victime

EVALUARE

metodele
forme

Activitatea de curs şi seminar; activitatea de seminar – susţinerea referatelor şi proiectelor
individuale sau de grup; studiu individual; aplicaţii practice şi voluntariat în instituţiile de justiţie
penală; iniţierea şi desfăşurarea proiectelor de cercetare/intervenţie psihosocială în tutoriat
Participarea la cursuri şi seminarii; întocmirea şi susţinerea referatelor/lucrărilor aplicative/
proiectelor de cercetare-intervenţie în cadrul evaluării pe parcursul semestrului conform temei alese;
examen oral pe baza tematicii cursului şi a seminarului; predarea şi susţinerea lucrării ştiinţifice de
specialitate în cadrul colocviului semestrial

ponderea
formelor de
evaluare în
formula notei
finale

standardele
minime de
performanță****

Activitatea din timpul semestrului – 20% ; întocmirea şi susţinerea unei lucrări ştiinţifice de
specialitate – eseu sau proiect având un caracter investigativ sau/şi aplicativ, în cadrul evaluării
parţiale (20%) şi în cadrul colocviului semestrial - 20% ; examen oral/scris din tematica disciplinei
cu prezentarea lucrării ştiinţifice de specialitate – 30%; punctaj din oficiu – 10%.

1. Să definească obiectul de studiu al criminologiei şi victimologiei
2. Să cunoască şi să explice principalele orientări, curente şi teorii din domeniul
criminologiei şi victimologiei
3. Să înţeleagă corelaţia dintre teorie, practica anticriminală şi politica
anticriminală
4. Să cunoască şi să aplice metodele de cercetare din domeniul criminologiei şi
victimologiei
5. Să cunoască şi să aplice măsuri concrete de politică anticriminală pe principiul
managementul riscului criminogen și protecția victimei în comunitate

* obiectivele sunt formulate în funcție de grila competențelor profesionale pentru programul de studii
** la nivel de descriptor
*** strategia didactică, materiale, resurse
**** raportate la competențele formulate la Obiective sau la Standardele minime de performanta din grila 1L/1M după caz
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