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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii

Cursul Psihologia victimei oferă cunoştinţe privind abordările teoretice ale victimizării,
caracteristicile psihologice specifice diferitor categorii de victime, specificul lucrului cu copii aflaţi în
situaţii de abuz. Cursul permite formarea abilităţilor practice privind psihodiagnosticul victimelor,
consilierea victimelor abuzurilor şi intervenţia psihologică în cazurile de abuz.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
- să cunoască principalele noţiuni victimologice;
- să poată explica esenţa doctrinelor privind fenomenul victimizării;
- să identifice metodele şi tehnicile de cercetare victimologice, adecvate celor mai diverse teme de
investigare psihologice;
- să explice cauzele victimizării din perspectiva noilor realizări ale ştiinţei psihologiei, corelate cu realitatea
din Republica Moldova;
- să descrie modele de prevenire a procesului de victimizare în societate și în instituțiile de învățământ.
La nivel de aplicare:
- să selecteze şi să interpreteze date statistice referitoare la victimizarea populației;
- să utilizeze terminologia victimologică în expunerea principalelor probleme teoretice şi practice din
domeniul;
- să aplice postulatele de bază ale victimologiei contemporane în analiza criminologică;
- să investigheze determinantele victimizării;
- să cerceteze personalitatea victimei;
- să evalueze din perspectivă psihologică diferite tipuri de victimă.
La nivel de integrare:
- să stabilească rolul şi locul psihologiei victimei în contextul altor ştiinţe;
- să determine interdependenţa dintre particularităţile bio-psiho-sociale ale victimei şi comportamentul
victimal;
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- să evalueze instituţiile şi strategiile actuale de asigurare a politicii de protejare a victimelor şi de prevenire
a procesului de victimizare;
- să propună proiecte de cercetare individuală de prevenire a victimizării.
Finalităţi de studii

La finele cursului studentul va fi capabil:
 să cunoască aspectele teoretice ale comportamentului victimal;
 să cunoască caracteristica psihologică a victimei;
 să identifice tipurile de abuz cunoscând semnele distinctive ale abuzului;
 să cunoască reacţiile pe termen scurt și lung pot avea copii – victime ale abuzurilor.
 să obțină abilităţi de consiliere a victimelor;
să selecteze strategii adecvate de intervenție psihologică în cazurile de victimizare.
Precondiții

Studentul trebuie să posede cunoştinţe din domeniul psihologiei generale, psihologia dezvoltării, psihologiei
clinice, psihologiei judiciare, psihologiei educației.
Unități de curs

Tema 1. Noţiune de victimă şi victimologie.
Tema 2. Abordările teoretice ale victimizării.
Tema 3. Tipologia victimologică
Tema 4. Caracteristici psihologice specifice diferitor categorii de victime
Tema 5. Victimizarea copilului.
Tema 6. Efectele abuzului asupra copilului.
Tema 7. Psihodiagnosticul și consilierea victimelor.
Tema 8. Intervenţia psihologică în cazurile de maltratare..
Strategii de predare și învăţare

Dezbateri academice, problematizarea, lucrul în grup, studiu de caz, analiza strategică etc.
Strategii de evaluare

Evaluare formativă - două evaluări curente sub formă de test şi portofoliu. Rezultatele evaluării
formative constituie 60% din cota notei finale.
Evaluare sumativă, examen – nota la examen va constitui 40% din cota notei finale.
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