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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Disciplina psihologia judiciară este un domeniu de cunoaştere relativ tânăr, în plină expansiune şi din ce în ce
mai popular în toată lumea. Este o disciplină aplicativă şi de cultură profesional a magistratului în statutul de drept şi
orientează studentul în formare către ideea şi spiritul deontologic al desfăşurării procesului penal, cu respectarea
demnităţii, şi libertăţii de conştiinţă şi expresie, a integrității psihomorale şi fizice, a liberului consimțimânt, a
dreptului la apărare şi protecţie a fiinţei umane implicate în drama judiciară.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Să cunoască noțiunile fundamentale de psihologia judiciară.
Să însuşească caracteristicile psihologie ale principalelor categorii de infractori.
Să întocmească profilul psihologic al teroristului pe baza metodologiei învăţate.
Să cunoască metodologia de audiere a infractorului.
Să cunoască şi să înțeleagă dominantele personalității anchetatorului.
Să înţeleagă implicaţiile pe care le are mass-media asupra comportamentului infracţional.
Să dobândească cunoștințe fundamentale referitoare la tehnica poligraf
Finalităţi de studii
Formarea de tehnici şi metode de lucru solicitate în activitatea de identificare şi cercetare a infractorilor.
Întocmirea profilurilor psihologice a diferitor categorii de infractori.
Promovarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă persoanele victimizate.
Utilizarea metodelor şi tehnicilor de lucru solicitate de activitatea de identificare şi anchetă a infractorilor.
Identificarea şi propunerea celor mai eficiente metode şi strategii de prevenire a infracţionalităţii.
Elaborarea unor recomandări ştiinţifice pentru a îmbunătăţi aplicarea legii.
Aplicarea metodelor de intervenție pentru prevenirea comportamentului infracţional.
Aplicarea metodelor specifice de detensionare şi educare a deţinuţilor în mediul penitenciar.
Precondiții
Însuşirea acestui curs este condiţionată de parcurgerea şi promovarea disciplinelor Psihologia personalităţii,
Psihologia socială şi Psihologia comportamentului deviant.
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Tema 1. Psihologia juridică: ştiinţă şi practică
Tema 2. Psihologia personalităţii infractoriale
Tema 3. Crima în serie
Tema 4. Psihologia activităţii criminale organizate
Tema 5. Psihologia terorismului
Tema 6. Psihologia delicvenţei infantile
Tema 7. Psihologia victimei şi victimologia
Tema 8. Psihologia mărturiei judiciare şi a martorului
Tema 9. Psihologia anchetei judiciare
Tema 10. Mass-media şi infracționalitatea
Tema 11. Modalităţi de prevenire a infracţionalităţii
Tema 12. Investigarea psihologică a comportamentului simulat prin tehnica poligraf
Tema 13. Problemele psihologice ale privării de libertate şi recuperării sociale a infractorilor
Strategii de predare și învăţare
În cadrul cursului (prelegeri, seminare) sunt utilizate următoarele strategii: expunerea, exemplul demonstrativ,
sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată, clarificare conceptuală, discuţia panel, dialogul euristic, rezolvarea de
situaţii problematice, dezbaterea, simulări, activităţi pe microgrupuri, grupuri de discuţii, proiecte de cercetare,
analiza SWOT, brainstormingul, masa rotundă.

Strategii de evaluare
Evaluarea studenților prevede verificarea temelor de acasă, eseurilor, referatelor, proiectelor, aprecierea
lucrărilor de evaluare pe parcurs şi evaluarea portofoliilor de semestru.
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