
 

 
Codul disciplinei DOP.3.1.06 Semestrul V Numărul de credite 4 

 

Facultatea DREPT 
 
 Numărul orelor pe semestru/activităţi 

Domeniul de licenţă DREPT 
 
 Total SI ST SF L P 

Programul de studii de 
licenţă  DREPT 

 
 100 86  14   

 
Categoria formativă a disciplinei (fundamentală, 
complementară, domeniu, specialitate) 

DC 

Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă) DO 

 

Discipline anterioare 
Condiţionate - 

Recomandate - 

 

Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general  

Cunoaşterea şi înţelegerea limitelor şi posibilităţilor de aplicare a cunoştinţelor 

psihologice în contexte cu implicaţii legale sau judiciare şi a principalelor 

solicitări pe care le presupune exersarea rolului profesional de psiholog judiciar 

Obiectivele specifice 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

� Explice impactul contextelor legale şi judiciare asupra vieţii psihice şi 

comportamentului uman 

� Descrie principalele concepte şi modele teoretice specifice psihologiei 

judiciare 

� Analizeze situaţiile cu implicaţii legale şi judiciare din perspectiva 

cunoştinţelor acumulate la alte discipline 

� Planifice adecvat maniere de diagnostic şi intervenţie asupra diferitor 

categorii de persoane implicate în contextele legale sau judiciare 

� Folosească eficient articolele de specialitate de limbă engleză 

Competen ţe profesionale 

C3.1 Evaluarea calităţii informaţiilor şi a ierarhizarea conceptelor utilizate, în 

funcţie de sferă, extensiune şi definiţie, dar şi în funcţie de necesităţile 

contextului. 
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C3.2 Explicarea şi interpretarea faptelor şi teoriilor utilizând cunoştinţe de bază 

din domeniu, precum şi observaţii şi informaţii obţinute în mod propriu. 

C4.6 Realizarea unei evaluări psihologice complete pentru un scop dat in 

domeniul psihologiei judiciare, psihologia apararii si securitatii nationale 

C5.1 Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a teoriilor şi modelelor 

de bază în intervenţia psihologică, inclusiv in consiliere si psihoterapie. 

C5.2 Interpretarea situaţiilor concrete de asistenţă psihologică (la nivelul 

individului/ grupului/ organizaţiei). 

Competen ţe transversale 

CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe 

diverse paliere ierarhice 

Conţinutul activităţilor 
(SI, ST, SF, L, P) 

I. Studiu individual prin materiale specifice ID /IFR 
 

1. Ce este psihologia judiciară? - 2 ore 

2. Teorii despre infracționalitate - 2 ore 

3. Sănătatea mintală și infracțiunea. Focalizare pe psihopatie - 2 ore 

4. Alcătuirea profilului infractorului. Focalizare pe criminalii în serie - 2 ore 

5. Declarațiile martorului - 2 ore 

6. Falsele acuzații - 2 ore 

7. Confesări false și adevărate - 2 ore 

8. Psihologia disimulării - 2 ore 

9. Testul poligrafului și analiza validității declarațiilor - 2 ore 

10. Victimele infracțiunilor - 2 ore 

11. Psihologia magistraților și avocaților - 2 ore 

12. Închisoarea eficientă - 2 ore 

13. Evaluarea riscului, periculozității și recidivismului - 2 ore 

14. Psihologia judiciară acum și în viitorul apropiat - 2 ore 

 

II. Seminar fa ţă în fa ţă sau online pe platforme agreate 

1. Ce este psihologia judiciară? - 1 oră 

2. Teorii despre infracționalitate - 1 oră 

3. Sănătatea mintală și infracțiunea. Focalizare pe psihopatie - 1 oră 

4. Alcătuirea profilului infractorului. Focalizare pe criminalii în serie - 1 oră 

5. Declarațiile martorului - 1 oră 

6. Falsele acuzații - 1 oră 

7. Confesări false și adevărate - 1 oră 

8. Psihologia disimulării - 1 oră 



 
9. Testul poligrafului și analiza validității declarațiilor - 1 oră 

10. Victimele infracțiunilor - 1 oră 

11. Psihologia magistraților și avocaților - 1 oră 

12. Închisoarea eficientă - 1 oră 

13. Evaluarea riscului, periculozității și recidivismului - 1 oră 

14. Psihologia judiciară acum și în viitorul apropiat - 1 oră 

 
 

Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice, EVP-evaluare 
pe parcurs) 

EVP 

Stabilirea notei  finale 
(procente) 

- evaluare finală  

- activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc.   

- teste pe parcursul semestrului (față în față sau online) 50% 

- teme de control (față în față sau online) 50% 

Lista materialelor 
didactice necesare 
(suport de curs, ghid de 
studiu etc.) 

Suport curs, ghid de studiu, manualul de lecturi 
 

Bibliografia recomandată 

Bibliografie  
 
Referin ţe principale: 
Howitt, D. (2018). Introduction to forensic and criminal psychology (6th ed.). Harlow: 
Pearson Education. (manualul cursului) 
 
Referin ţe suplimentare: 
Mitrofan, N., Zdrenghea, V., & Butoi, T. (1992 / 1997 / 2003). Psihologie judiciară. 
Bucureşti: Şansa. 
 
Butoi, T., & Butoi, I.-T. (2003). Tratat universitar de psihologie judiciară. Teorie şi 
practică. Bucureşti: Phobos 
Butoi, T. (coord.), 2004, Victimologie, Bucureşti: Pinguin Book. 
Codul Penal  
Codul de Procedură Penală 
DSM-V 

 

Coordonator de disciplină 
Grad didactic, titlu, nume şi prenume Semnătura 

Conf. univ. dr. NASTAS Dorin   

Legendă: SI - studiu individual; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de 
laborator, lucrări practice; P – proiect; 
 
Data completării: 20.09.2021 

                                                      Avizat: 

Prodecan pentru activitatea academică și relații cu studențiii              

Lect. univ. dr. Mihai Dunea 

 


