OPORTUNITĂȚI OFERITE DE PROGRAMUL DE STUDII LA SPECIALITATEA DREPT
Activitatea profesională a specialistului în domeniul jurisprudenţei se desfăşoară în conformitate cu
abilităţile, competenţele şi aptitudinile acumulate pe parcursul anilor de studii în cadrul învățământului
universitar, conform exigenţelor impuse faţă de pregătirea specialistului, a cărui experienţă profesională ar
asigura, la nivelul standardelor internaţionale şi europene, gestiunea transformărilor democratice şi a
activităţii anticrimă în Republica Moldova, promovarea valorilor ce stau la baza statului de drept având ca
obiectiv integrarea statului nostru în spaţiul juridic şi criminologic european.
Misiunea programului la specialitatea Drept, asigurat de catedră, este de a realiza o formare
profesională eficientă în jurisprudenţă, cu o instruire aprofundată în ştiinţele penale şi criminologie, creând
premize sigure de integrare socio-profesională de succes a absolvenţilor în activitatea juridică şi
criminologică din Republica Moldova, precum şi posibilitatea realizării profesionale peste hotarele ţării.
Formarea specialiştilor în Drept cu o pregătire criminologică fundamentală va contribui la sporirea
eficacităţii şi eficacităţii activităţii anticrimă. Juriştii-criminologi sunt necesari atât în activitatea din organele
de drept ale statului (Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul de Probaţiune,
Procuratură, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Ministerul Justiţiei), cât şi în cele obşteşti (centre de
cercetare, analiză şi prevenire a criminalităţii, centre de acordare a ajutorului victimelor actelor criminale etc.)
sau în sectorul privat (agenţiile de protecţie, pază şi securitate; serviciile corporative de securitate ale
instituţiilor şi întreprinderilor etc.).
În acest context, programul asigurat de Catedra de științe juridice, urmărește realizarea obiectivelor
prin:
1. Formarea competenţelor profesionale ale absolventului în baza pregătirii teoretice şi practice în
domeniul dreptului şi criminologiei;
2. Formarea abilităţilor de cercetare în domeniul jurisprudenţei şi criminologiei în baza componentei
ştiinţifice;
3. Asigurarea condiţiilor de dezvoltare multilaterală a viitorului specialist, formarea poziţiei civice şi
dimensiunii etice a personalităţii.
Absolvenții noștri au următoarele posibilităţi de angajare în câmpul muncii: în organele de
asigurare a ordinii de drept; în sfera protecţiei drepturilor omului; în birourile notariale; în organizaţiile
internaţionale şi obşteşti; în organizaţiile specializate în analiza, cercetarea şi prevenirea criminalităţii;
organizaţiile specializate în acordarea ajutorului victimelor actelor criminale; organizaţiile specializate în
acordarea ajutorului persoanelor condamnate pentru săvârșirea crimelor; serviciile de poliţie; organele de
procuratură; instituţiile judecătoreşti; instituţiile penitenciare; serviciul vamal; serviciul de probaţiune; agenţiile
de securitate; birourile de executare judecătorească; companiile de investigaţii private; birourile de
consultanţă juridică; serviciile de analiză.
Totodată, mai jos sunt înșiruite profesiile conform specialităţii:
jurist, jurist-consultant, avocat, judecător, procuror, inspector în instituţiile penitenciare, fiscale, avocat
parlamentar, ofiţer de urmărire penală, notar, criminolog, analist, consilier în domeniul anticrimă, expert în
activitatea anticrimă, specialist în expertizare criminologică, victimolog, investigator, detectiv particular, ofiţer
de probaţiune, ofiţer de urmărire penală, ofiţer de poliţie, vameş, procuror pentru cauze penale, judecător în
materie penală, avocat pentru cauze penale, jurist în materie penală, inspector (pentru minori, de sector etc.).

