
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 

Evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf 

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 studiu 2 2.5 Semestrul 4 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 3 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 Din care: 3.5 curs 12 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp: Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 19 

Pregătire seminarii: teme, studii de caz, joc de rol, exercitii aplicative, proiecte. 23 

Tutoriat 4 

Examinări 2 

Alte activităţi: activități de cercetare 1 

3.7 Total ore studiu individual 82  

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 
▪ Ştiinţe cognitive aplicate în context judiciar 

▪ Metode de cercetare şi analiza datelor în psihologia judiciară 

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

la problematica investigării comportamentului simulat; 

▪ Cunoaşterea şi înţelegerea aplicaţiilor psihologiei judiciare în practica 

evaluării comportamentului simulat; 

▪ Deţinerea  unor  competenţe  de  bază  în evaluarea comportamentului 

simulat; 

▪ Reflecţia  critică  asupra  diferenţelor  interindividuale  din  perspectiva 

psihofiziologiei 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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 Cunoştinţe 

▪ Conceptualizează trăsăturile de personalitatate ale subiectului din perspectiva psihofiziologiei 

judiciare în raport cu evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf 

▪ Cunoaşte şi înţelege modelele teoretice şi practice caracteristice activităţii de evaluare a 

comportamentului simulat şi evaluarea diferenţelor individuale de reactivitate 

psihofiziologică şi emoţională 

▪ Explică şi interpretează, în baza asumpţiilor teoretice, principiile şi mecanismele care stau la 

baza investigării ştiinţifice a comportamentului simulat 

 

 Abilităţi 

▪ Proiectează şi utilizează o metodologie specifică de investigare a comportamentului simulat 

prin tehnica poligraf 

▪ Utilizează metode şi tehnici de lucru solicitate de activitatea de evaluare a comportamentului 

simulat 

▪ Implementează diferite tipuri de teste pentru evaluarea comportamentului simulat 

▪ Aplică metodele specifice de intervievare a subiecţilor ce sunt testaţi cu tehnica poligraf 
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▪ Aplică principiile cercetării psihologice fundamentale şi aplicative în evaluarea 

comportamentului simulat 

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

evaluare a comportamentului simulat 

▪ Cultivă  şi  dezvoltă  interesul  pentru  domeniul  psihologiei  judiciare  prin  conştientizarea 

aplicabilităţii acesteia în domeniul judiciar şi 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 evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf. 

7.2 Obiectivele specifice ▪ Familiarizarea cursanților cu  principalele tehnici şi  metode de 

investigare a comportamentului simulat, modalităţile de aplicare în 

domeniul judiciar şi viaţa cotidiană; 

▪ Pregătirea teoretică şi practică în domeniul evaluării 

comportamentului simulat prin tehnica poligraf; 

▪ Iniţierea unei metodologii în activitatea de investigare a 

comportamentului simulat. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.  Poligraful vs. examinatorul poligraf – precizări 

conceptuale şi detalieri paradigmatice 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

2.  Comportamentul sincer vs. comportamentul 

simulat 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise 

 

3.  Teorii ale comportamentului simulat descoperire dirijată, 

prelegerea  

interactivă, dezbatere, 

 



 

 întrebări deschise  

4.  Corelatele psihofiziologice ale 

comportamentului simulat 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

5.   Metode şi tehnici clasice de detecţie a 
comportamentului simulat 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise, studiu de 

caz 

 

6.   Metode şi tehnici moderne de detecţie a 
comportamentului simulat 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

7.  Evoluţia tehnicii poligraf prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

8.   Specificul examinării  cu tehnica poligraf prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

9.   Tipuri de reactivitate psihofiziologică prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

10. Exigenţe psihofiziologice ale persoanelor ce 
sunt examinate cu tehnica poligraf 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

11. Diagnosticul în examinarea cu tehnica poligraf descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise, aplicaţie 

 

12. Simptome comportamentale relevante specifice 

subiectului sincer vs. subiectului nesincer, 

examinat cu tehnica poligraf 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

 

8.2. Seminarii/Lucrări practice Metode de predare Observaţii 

1.  Poligraful analogic vs. poligraful 

computerizat. Aplicaţie 

descoperire dirijată, 

dezbatere, întrebări 

deschise 

 

2.  Standardul ocupaţional al specialistului 

poligraf 
dezbatere, întrebări 
deschise 

 

3.  Comportamentul simulat. Studii de caz. studiu de caz, 

joc de rol, 

 



 

 dezbatere  

4.   Modificări cognitive, vegetative şi 

comportamentale ale simulării. Studii de 

caz. 

studiu de caz, 

dezbatere 

 

5.   Metoda detectării stresului emoţional în 
voce. Aplicaţii. 

aplicaţie, , 

dezbatere 

 

6.   Înregistrarea potenţialelor evocate ale 

creierului. Aplicaţii. 

aplicaţie, dezbatere  

7.  Utilizarea poligrafului în România. Studii 

de caz 

studiu de caz, 

dezbatere 

 

8.  Tipuri şi modele de reactivitate 

psihofiziologică evidenţiate în examinarea 

poligraf. Aplicaţii, studii de caz 

aplicaţie, dezbatere, 
studiu de caz 

 

9.  Etapele examinării poligraf. Aplicații aplicaţie, dezbatere  

 

10. Diagrama poligraf. Indicatori 

psihofiziologici. Aplicaţii, studii de caz 

aplicaţie, studiu de 
caz 

 

 

11. Analiza şi interpretarea diagramelor 

poligraf. Aplicaţii, studii de caz 

expunere, aplicaţie, 

studiu de caz 

 

12. Indicatori psihofiziologici ai 

comportamentului simulat . Aplicaţii, 

studii de caz 

aplicaţie, studiu de 
caz 
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