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Obiectiv general: 

 Dezvoltarea unei imagini de ansamblu asupra fenomenului traficului de persoane. 

Obiective specifice: 

 Cunoaşterea caracteristicilor traficului de persoane și sesizarea diferențelor dintre 

fenomenul de trafic, prostituție și migrație ilegală; 

 Cunoașterea cauzelor și efectelor traficului de persoane; 

 Cunoașterea tipurilor de trafic si a etapelor traficului de persoane; 

 Cunoaşterea prevederilor naţionale şi internaţionale din domeniu; 

 Cunoașterea cadrului instituțional din domeniu; 

 Cunoaşterea modalităţilor de asistare şi reintegrare a victimelor. 

 

           În cadrul cursului se vor  susţine prelegeri pe temele propuse, discuţii şi dezbateri pe baza 

actelor normative cu relevanţă pentru domeniu. Cursul va fi conceput ca un dialog între studenţi 

şi profesor în vederea unei participări active a studentului pe parcursul predării. Temele propuse 

spre dezbatere vor aborda: definirea traficului de persoanei si diferențieri intre conceptul de trafic 

de persoane si trafic de emigranți sau prostituție, etapele procesului de trafic, cauzele și 

consecințele traficului de persoane, tipurile de trafic, minorul victimă a traficului de persoane, 

reglementări interne si internaționale cu privire la traficul de persoane, instituții implicate in 

prevenirea si combaterea traficului de persoane, asistenta în criză și reintegrarea victimelor. 

            Seminariile  se vor centra pe lucrul individual şi lucrul în echipă (studii de caz, joc de rol, 

analiza documentelor), pe alegerea unor teme de cercetare şi analiză de către studenţi. Proiectele 

vor fi coordonate şi discutate în cadrul seminariilor. Se  vor avea în vedere exerciţii care privesc 

sporirea competenţelor de intervenție în ceea ce privește asistarea victimelor. 

           În cadrul unora dintre seminarii studenții vor beneficia de prezența unor specialiști în 

domeniu, cărora le vor putea adresa întrebări. Colaborăm cu instituții unde studenții interesați de 

domeniul traficului de persoane vor putea efectua stagiile de practică.  

 

           Evaluarea finală va consta în susţinerea unui examen tip sinteza cu două subiecte -  60%  

Evaluarea sumativă va consta în  notarea permanentă a studenţilor în activităţile de seminar pe 

care le desfăşoară, inclusiv cele de grup şi a implicării lor în cadrul dezbaterilor de la cursuri  

40%. 

 

 


