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ROMÂNIA 

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA  
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 

DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAŢIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ 
 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 
 
 
 

1. Date despre program 
 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 
1.3. Departamentul Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană 
1.4. Domeniul de studii  
1.5. Ciclul de studii  
1.6. Programul de studii / Calificarea  
 

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

2.4. Anul de studiu  2.5. Semestrul  2.6. Tipul de 
evaluare  2.7. Regimul 

disciplinei  

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
3.1. Număr de ore pe săptămână  Din care 3.2. curs  Din care 3.3. seminar/ laborator  
3.4. Total ore din planul de învăţământ  Din care 3.5. curs  Din care 3.6. seminar/ laborator  
Distribuţia fondului de timp ore 
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 si eseuri  
Tutoriat  
Examinări  
Alte activităţi:………………..  
3.7. Total ore studiu individual  
3.8. Total ore pe semestru  
3.9. Numărul de credite  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum 

 

4.2. de competenţe 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului 
 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului 
 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

 

Competenţe 
transversale 

 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 
7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

 

7.2 Obiectivele 
specifice 

 

 
8. Conţinuturi 

 
8.1 Curs  Metode de predare Observații 
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Bibliografie  
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8.2 Seminar / laborator  Metode de predare Observații 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 

 
10. Evaluare 

 
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală 

10.4. Curs    

 
10.5. Seminar/ laborator    

Oficiu   
10.6. Standard minim de performanţă 

 

 
 
 

 

Data completării:   Semnătura titularului de curs:           Semnătura titularului de seminar: 

.........................   ..................................................           ..................................................... 

 

Data avizării în departament                    Semnătura directorului de departament 

         .........................                      ............................................................ 


	24 Anul de studiu: I
	25 Semestrul: 2
	26 Tipul de evaluare: E
	27 Regimul disciplinei: DS
	oreTutoriat: 6
	41 de curriculum: 
	71 Obiectivul general al disciplinei: • Insuşirea de către studenti a cunoştiinţelor teoretice despre ştiinţa Criminalisticii: scurt istoric, noţiuni generale, elemente de tehnică şi tactică criminalistică
	72 Obiectivele specifice: • Formarea unor competenţe specifice fiecărei teme, pentru a identifica modul desfăşurare a activităţii organelor de urmarire penala şi instantelor de judecată • Dezvoltarea unor deprinderi practice privind investigarea tehnico-ştiinţifică a locului faptei, identificarea probelor şi utilizarea lor în procesul penal
	81 CursRow1: Scurtă istorie a Criminalisticii din România                                            
	81 CursRow2: Noţiuni generale despre Criminalistică                                                   
	81 CursRow3: Identificarea criminalistică                                                           
	81 CursRow4: Tehnica fotografică. Fotografia judiciară                                          
	Bibliografie: - Emilian Stancu, Tratat de criminalistică, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2002- Mircea Ion,  Criminalistica,  Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001 - Ciopraga A., Iacobuţă I., Criminalistica, Editura Chemarea, Iaşi, 1997- Lazăr Cârjan, O istorie a Criminalisticii din România, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2015- Codrin Horaţiu Miron, Gabriel-Virgil Rusu, Elemente de criminalistică, suport de curs, Cluj-Napoca, 2020
	82 Seminar  laboratorRow1: Scurtă istorie a Criminalisticii. Criminali în serie şi criminalişti celebri din România
	Metode de predareRow1_2: Studiul de caz, conversaţia
	fill_3_3: 2 ore - sala de curs
	82 Seminar  laboratorRow2: Scurtă pregătire juridică                                                                                         
	Metode de predareRow2_2: Studiul de caz, conversaţia
	fill_6_3: 2 ore - sala de curs
	82 Seminar  laboratorRow3: Identificarea criminalistică prin constatare tehnico-ştiintifică si expertiza ciminalistica
	Metode de predareRow3_2: Studiul de caz                
	fill_9_3: 2 ore - laborator 
	82 Seminar  laboratorRow4: Tipuri de fotografii judiciare. Planşa fotografică                                              
	Metode de predareRow4_2: Lucrul cu calculatorul, potrofoliul 
	fill_12_2: 4 ore - laborator
	82 Seminar  laboratorRow5: Importanţa cercetării la faţa locului în descoperirea diferitelor categorii de urme
	Metode de predareRow5_2: Studiul de caz            
	fill_15_3: 2 ore - laborator
	82 Seminar  laboratorRow6: Identificarea pe baza de profil ADN. Tehnica căutării, ridicării şi ambalării urmelor biologice
	Metode de predareRow6: Exerciţiul                       
	fill_18_2: 2 ore - laborator
	82 Seminar  laboratorRow7: Urmele reliefului papilar. Tehnica căutării urmelor papilare. Amprentarea persoanelor. Sistemul AFIS 2000
	Metode de predareRow7: Conversaţia, demonstraţia, vizita didcitică
	fill_21_2: 4 ore - IPJ Cluj     
	82 Seminar  laboratorRow8: Expertiza grafica. Expertiza semnaturilor si a scrisului. Procedee de falsificare a semnaturilor. 
	Metode de predareRow8: Conversaţia, demonstraţia
	fill_24_2: 2 ore - laborator 
	82 Seminar  laboratorRow9: Clasificarea armelor de foc.Urmele principale si secundare realizate prin împuşcare
	Metode de predareRow9: Conversaţia, demonstraţia
	fill_27: 2 ore - poligon 
	82 Seminar  laboratorRow10: Portretul vorbit.Vocea şi vorbirea. Tehnica poligraf                                                   
	Metode de predareRow10: Conversaţia, demonstraţia
	fill_30_2: 2 ore - laborator
	82 Seminar  laboratorRow11: Cercetarea semnelor, condiţiilor, cauzelor şi naturii morţii. Studiul şi tratamentul traumatismelor
	Metode de predareRow11: Conversaţia, demonstraţia, vizita didcitică
	fill_33: 2 ore - Lab. Medicină Legală
	82 Seminar  laboratorRow12: Cercetarea la faţa locului. Confruntarea. Reconstituirea. Recunoaşterea obiectelor şi a persoanelor. Tactica ascultării persoanelor
	Metode de predareRow12: Conversaţia, demonstraţia 
	fill_36: 2 ore - sala de clasă
	82 Seminar  laboratorRow13: 
	Metode de predareRow13: 
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: 
	Metode de predareRow14: 
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare:         Modul de însuşire a cunoştinţelor transmise     
	102 Metode de evaluare: Examen scris
	fill_8: 50%
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: Capacitatea de a operaţionaliza cunoştinţele acumulate la curs
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: Portofoliu de progres
	fill_11: 50%
	fill_13_2: 0
	fill_14: • Insuşirea cunoştiinţelor teoretice şi practice de bază din domeniul Criminalisticii şi aplicarea lor la diverse studii de caz
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Ciclul de studii:  Licenţă
	Programul de studii:  Studii de Securitate 
	Titular curs: Dr. Horaţiu-Codrin Miron
	Titular seminar: Dr. Gabriel-Virgil Rusu
	ore / sapt: 4
	ore curs: 2
	ore seminar: 2
	ore plan: 56
	total ore curs: 28
	total ore seminar: 28
	studiu: 24
	documentare: 16
	pregatire: 10
	examinari: 4
	altele: 
	Total ore studiu individual: 60
	Total ore pe semestru: 116
	numar credite: 5
	de competente: 
	conditii curs: • Prezenţa obligatorie a studenţilor
	conditii seminar: • Întocmirea portofoliului de progres cu ocazia activităţilor de laborator
	competente profesionale: • Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor si paradigmelor din domeniul Criminalisticii• Aplicarea tehnicilor, tacticilor şi metodologiilor specifice domeniului Criminalisticii• Implementarea cunoştinţelor dobindite în rezolvarea unor studii de caz
	competente transversale: • Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice 
	81 CursRow5: Traseologia judiciară. Cercetarea criminalistică a urmelor                       
	Metode de predareRow1: Expunerea, conversaţia
	Metode de predareRow2: Expunerea, conversaţia 
	Metode de predareRow3: Expunerea, conversaţia
	Metode de predareRow4: Expunerea, demonstratia
	Metode de predareRow5: Expunerea, conversaţia
	fill_3_2: 2 ore               
	fill_6_2: 2 ore              
	fill_9_2: 2 ore             
	fill_12: 2 ore             
	fill_15_2: 2 ore              
	coroborare: • Furnizarea de expertiză de specialitate pentru a asigura competitivitatea şi accesareade  posturi in institutii publice de profil. Disciplina a fost elaborată în concordanţă cu lucrările din domeniu, publicate în ţară şi străinatate
	Domeniul de studiu:  Științe politice
	21 Denumirea disciplinei: ELEMENTE DE CRIMINALISTICĂ
	8: Expunerea, conversaţia
	6: Expunerea, conversaţia
	7: Expunerea, conversaţia
	9: Expunerea, conversaţia
	11: Expunerea, conversaţia
	12: Expunerea, conversaţia
	13: Expunerea, conversaţia
	14: Expunerea, conversaţia
	10: Expunerea, conversaţia
	222: 2 ore              
	111: 2 ore               
	333: 2 ore              
	555: 2 ore             
	444: 2 ore             
	666: 2 ore             
	777: 2 ore             
	888: 2 ore              
	999: 2 ore             
	abc: Urmele biologice de natură umană. Identificarea criminalistică aprofilului ADN
	bce: Dactiloscopia judiciară. Cercetarea criminalistică a urmelor papilare          
	cde: Grafoscopia judiciară. Cercetarea criminalistică a documentelor                    
	def: Balistica judiciară. Cercetarea criminalistică a urmelor produse prin folosirea aremelor de foc
	efg: Identificarea persoanelor după semnalmente. Tehnica poligraf               
	fgh: Elemente de traumatologie si tanatologie                                            
	ghi: Cercetarea la faţa locului şi percheziţia                                               
	hij: Metode speciale de supraveghere sau cercetare                                       
	ijk: Tactica ascultării persoanelor                                                          
	Bibliografie_212: - Ionescu L., Sandu D., Identificarea criminalistică, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,  l991 - Gheorghe Păşescu, Ion R. Constantin, Secretele amprentelor papilare, Editura Naţional, Bucureşti,1996- Gheorghe Păşescu, Paul Chende, Urmele armelor de foc, Editura Rimus, Oradea, 2015 - Viorel Vasile (coord.), Georgică Panfil, Dănuţ Nechita, Petruţ Enache, Tehnica criminalistică. Îndrumar teoretic şi practic, Editura EstFalia, Bucureşti, 2014- Vasile Lăpăduşi, et alii, Investigarea criminalistică a infracţiunilor cu violenţă, Asociaţia Criminaliştilor din România, Bucureşti, 2009.- Tudorel-Severin Butoi, Criminali în serie. Psihologia crimei, Editura Phobos, Bucureşti, 2005.- Codrin Horaţiu Miron, Gabriel-Virgil Rusu, Elemente de criminalistică, suport de curs, Cluj-Napoca, 2020


