
FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

1.3 Departamentul Psihologie/ Psihologie clinică şi psihoterapie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studiu Psihologie judiciară 

2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Psihologie aplicată în domeniul judiciar 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Univ. Dr. Ioan Buş 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. Univ. Dr. Ioan Buş 

2.4 Anul de studi 1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

Obligatoriu 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 48 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii: teme, studii de caz, joc de rol, exercitii aplicative, proiecte. 28 

Tutoriat 4 

Examinări 2 

Alte activităţi: activități de cercetare 1 

3.7 Total ore studiu individual 101  

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competenţe  Capacitatea de transfer şi adaptare a cunoştinţelor de psihologie judiciară 

la problematica domeniului judiciar 

 Cunoaşterea şi înţelegerea aplicaţiilor psihologiei judiciare în practica 

judiciară 

 Deţinerea unor competenţe de bază în întocmirea profilului psihologic al 

infractorului 

 Reflecţia  critică  asupra  diferenţelor  interindividuale  din  perspectiva 

psihologiei judiciare 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sală de curs cu minim 50 locuri, calculator şi videproiector, tablă, 

flipchart, instrumente de scris 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului 

 Sală cu minim 30 locuri, calculator şi videoproiector, tablă, flipchart, 

instrumente de scris 



6. Competenţele specifice acumulate 
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 1.  Cunoştinţe 

 Conceptualizează trăsăturile de personalitatate ale infractorului din perspectiva psihologiei 

judiciare în raport cu fiecare categorie infracţională 

 Cunoaşte şi înţelege modelele teoretice şi strategiile caracteristicile activităţii de întocmire a 

profilului psihologic al infractorului şi evaluarea diferenţelor individuale de personalitate 

 Explică  şi  interpretează  în  baza  asumpţiilor  teoretice,  principiile  şi  mecanismele  care 

fundamentează metodele de prevenţie ale comportamentului infracţional 

 
 

2.  Abilităţi 

 Proiectează şi utilizează o metodologie specifică de investigare a personalităţii în domeniul 

judiciar 

 Utilizează metode şi tehnici de lucru solicitate de activitatea de identificare şi anchetă a 

infractorilor 

 Implementează diferite programe de prevenţie şi intervenţie asupra prevenirii fenomenului şi 

comportamentului infracţional 

 Aplică metodele specifice de detensionare şi reeducare a deţinuţilor în mediul penitenciar 
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  Aplică principiile cercetării psihologice fundamentale şi aplicative în domeniul judiciar 

 Cultivă şi promovează un sistem de valori bazat pe etica profesională  în activitatea de 

cercetare în domeniul judiciar 

 Cultivă  şi  dezvoltă  interesul  pentru  domeniul  psihologiei  judiciare  prin  conştientizarea 

aplicabilităţii acesteia în viaţa cotidiană 

 Demonstrează  interes pentru dezvoltarea personală şi profesională continuă 

 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

 Dezvoltarea competenţelor specifice psihologiei judiciare şi aplicarea 

lor în practica judiciară 

7.2 Obiectivele specifice  Familiarizarea cursanţilor cu principalele modele teoretice din 

psihologia personalităţii infractorului, modalităţile de evaluare şi 

aplicaţiile lor în domeniul judiciar 

 Pregătirea teoretică şi practică în domeniul întocmirii profilului 

psihologic al infractorului 

 Proiectarea  de  programe  de  prevenţie  şi  intervenţie  în  activitatea 

infracţională 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.   Psihologia judiciară – precizări conceptuale şi 
detalieri paradigmatice 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

2.   Teorii ale fenomenului şi comportamentului 

infracţional 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

3.   Complexitatea cauzală a fenomenului şi 

comportamentului infracţional 

descoperire dirijată 

prelegerea 

 



 

 interactivă, dezbatere, 
întrebări deschise 

 

4.   Profilul personalităţii infractorului prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

5.  Tipuri de infractori prelegerea  

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere,  întrebări 

deschise, studiu de 

caz 

 

6.   Particularităţile psihologice ale diferitelor 
categorii de infractori. 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

7.  Profiling – precizări conceptuale. Profilul 
psihologic al criminalului în serie 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

8.  Psihologia victimei prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

9.  Martorul şi mărturia – implicaţii psihologice prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

10. Mass-media şi comportamentul infracţional prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

11. Ancheta judiciară – implicaţii psihologice prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

 



 

 deschise  

12. Terorismul contemporan prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

13. Problematica psihosocială 

penitenciar 

a mediului de prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

14. Prevenirea comportamentului infracţional prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

 

8.2. Seminarii Metode de predare Observaţii 

1.  Comportamentul normal vs. comportamentul 
infracţional 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

2.   Dimensiunile delincvenţei. Aspecte etice şi 
deontologice ale psihologiei judiciare 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

3.  Teoria anormalităţilor biologice vs. teoria 

personalităţii criminale 

dezbatere, întrebări 
deschise 

 

4.   Analiza psihologica a actului infracţional 
Studii de caz 

studiu de caz, 

dezbatere 

 

5.  Infractorul agresiv vs. infractorul caracterial 

Studii de caz 

studiu de caz, 

dezbatere 

 

6.  Infractorul intelectual vs. infractorul alienat 

Studii de caz 

studiu de caz, 

dezbatere 

 

7.  Întocmirea profilului psihologic al 

criminalului în serie 

aplicaţie 
dezbatere, aplicaţie 

 

8.   Programe de intervenţie în prevenirea 

victimizării.  Aplicaţii 

expunere, studiu de 

caz, 

dezbatere 

 

9.  Tipuri de martori. Studii de caz. studiu de caz, 

dezbatere 

 

10. Efectele mass-media asupra personalităţii. 

Studii de caz. 

studiu de caz, 

dezbatere 

 

11. Aspecte psihologice ale audierii învinuitului 

sau inculpatului. Aplicaţii 

dezbatere, aplicaţie  

12. Dinamica procesului de negociere. Aplicaţii dezbatere, aplicaţie  



 

   

13. Consecinţele psihologice ale privării de 
libertate 

dezbatere, întrebări 
deschise 

 

14. Prevenţia primară, secundară şi terţiară descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 
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