
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 / 

Calificarea 

Psihologie judiciară 

2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Problematica expertizelor criminalistice 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Sorin Octavian Alamoreanu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Sorin Octavian Alamoreanu 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

Opțional 

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

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

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

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 21 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 27 

Tutoriat 4 

Examinări 2 

Alte activităţi: .................. 1 

3.7 Total ore studiu individual 90  

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum  Psihologie aplicată în domeniul judiciar 

 Științe cognitive aplicate în context judiciar 

4.2 de competenţe  Capacitatea de sintetizare a informației; 

 Capacitatea  de  transfer  şi  adaptare  a  cunoştinţelor  și  capacitate  de 

analiză și problematizare; 

 Reflecţie critică personală în raport de anumite aspecte prezentate ce 

țin de expertiza criminalistică. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

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

flipchart, instrumente de scris 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sală   de  curs  cu   minim  30  locuri,   calculator  şi   videproiector, 

flipchart, instrumente de scris 



6. Competenţele specifice acumulate 

 

C
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 Să  cunoască  cerinţele  științifice  și  procesuale  cât  şi  structura  sistemului  expertizelor 

criminalistice din România 

 Să  cunoască  sistemul  expertizelor  criminalistice  în  alte  state  (SUA,  Franța,  Italia, 

Germania, Polonia) 

 Să cunoască cerinţele, metodologia de lucru şi structura expertizelor criminalistice 

 Să dețină cunoștințe despre modul de formare și despre activitatea experților în România 

și alte state 
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 Cunoştinţe despre identificarea criminalistică, metodele şi felurile identificării 

criminalistice 

 Modul de organizare, drepturile și răspunderea experților criminaliști în România 

 Cunoştinţe despre mecanismele scrierii, metodele şi caracteristicile de identificare grafică 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Dezvoltarea de cunoştinţe despre  cerinţele  științifice  și procesuale, 

metodologia de lucru şi structura expertizelor criminalistice. 

7.2 Obiectivele specifice  Cunoașterea  modalității  de  întocmire  a  unui  raport  de  expertiză 

criminalistică. 

 Familiarizarea   cursanților   cu   structura   sistemului   de   examinare 

criminalistică din România. 

 Însușirea de cunoștințe legate de activitatea și răspunderea inerentă 

experților criminaliști. 

 
 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.   Noțiuni introductive. Imporanța și regimul 

juridic al expertizelor criminalistice 

prelegerea interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

2.   Identificarea criminalistică prelegerea interactivă, 

descoperire dirijată 

 

3.   Constatarea și expertiza criminalistică prelegerea interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

4.   Aspecte procesuale aplicabile expertizei și 

constatării 

prelegerea interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

5.   Expertizele criminalistice - Criterii de 

validitate științifică. Principii și standarde 

prelegerea interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

6.   Structura sistemului de examinare 

criminalistică în România 

prelegerea interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

7.   Structura și organizarea sistemului în alte state prelegerea interactivă, 

exemplul demonstrativ 

 

8.   Ce sunt experții criminaliști. Formarea prelegerea interactivă,  



 

experților.  Experții desemnați de părți I descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

9.   Ce sunt experții criminaliști. Formarea 

experților.  Experții desemnați de părți II 

expunere, prelegerea 

interactivă, descoperire 

dirijată, întrebări 

deschise 

 

10. Activitatea și răspunderea experților expunere, prelegerea 

interactivă, descoperire 

dirijată, întrebări 

deschise 

 

11. Raportul de expertiză prelegerea interactivă, 

descoperire dirijată 

 

12. Expertiza scrisului. Mecanismele scrierii prelegerea interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

13. Însușirile scrierii: variabilitatea, stabilitatea, 

reflexivitatea 

prelegerea interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise, 

expunere 

 

14. Genuri de expertiză criminalistică expunere, prelegerea 

interactivă, descoperire 

dirijată 

 

 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1.   Noțiuni introductive. Importanța și regimul 

juridic al expertizelor criminalistice I 

Analiza de elemente 

materiale și imagini 

 

2.   Identificarea criminalistică Exemple practice  
3.   Constatarea și expertiza criminalistică Discuții și analiza de 

lucrări 

 

4.   Aspecte procesuale aplicabile expertizei și 

constatării 

Examinare, lucrări, 

Discuții de caz 

 

5.   Expertizele criminalistice - Criterii de 

validitate științifică. Principii și standarde 

Discuții teoretice  

6.   Drepturile și răspunderea experților. Raportul 

de expertiză. Activitatea expertului 

Analiză lucrări, discuții 

de caz 

 

7.   Expertiza scrisului. Grafologie/grafoscopie. 

Examinarea scrisului. Raportul de expertiză. 

Alte genuri de expertiză 

Aplicații practice  

Bibliografie: 

Sorin Alamoreanu- Problematica expertizei criminalistce- NOTE DE CURS Ed. Hamangiu 2013 

S. Alamoreanu, A. Fratila – Comentarii metodologice la expertiza criminalistca a semnaturilor Ed. Alama 

Mater 2012 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

Acest curs va asigura pregătirea teoretică şi metodologică în domeniul expertizei criminalistice, la

standardele agreate de asociaţiile profesionale internaţionale din domeniu.  Disciplina  este  utilă

pentru profesia de psiholog, mai specific pentru psihologii care vor lucra în context  judiciar

deoarece aceștia vor aprofunda teme relevante pentru acest domeniu. 



 

10.4 Curs Înţelegerea, învăţarea şi 

prezentarea sintetică a 

cunoştinţelor prezentate la 

curs 

Test de cunoştinţe 

(redacţional şi/sau grilă) 

70% 

10.5 Seminar/laborator Aprofundarea, înțelegerea 

şi prezentarea sintetică a 

cunoştinţelor de ordin 

teoretic prezentate în 

cadrul seminariilor 

Test de cunoştinţe 

(redacţional şi/sau grilă) 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă: 

 Prezenţa la seminarii  - minim 75% 

 Condiţiile simultane pentru promovarea examenului la cursul Problematica expertizelor 

criminalistice sunt: 

 Minim 50% din punctajul aferent examenului final scris pentru temele de curs. 

 Minim  50% din punctajul aferent evaluării la seminar (punctaj  reunit: evaluare pe 

parcurs şi finală) 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

1.10.2018 Conf.  dr. Sorin Octavian Alamoreanu Conf. dr. Sorin Octavian Alamoreanu 

                                                                                                              
 

 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
 

........................................... Prof. univ. dr. Oana Benga 


