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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 clinica și psihoterapie 
1.4 Domeniul de studii Psihologie 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Psihologie Judiciară 

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea 
disciplinei 

Vulnerabilitate și risc infracțional 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Lavinia Cheie 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Lavinia Cheie 

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

Examen final scris, 
proiect semestru, 
evaluare continuă. 

2.7 Regimul 
disciplinei 

DS 

 
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 42 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp: Ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 38 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
Pregătire seminarii:  teme, studii de caz, exercitii aplicative,  proiecte.  33 
Tutoriat 4 
Examinări  3 
Alte activităţi: activități de cercetare 3 
3.7 Total ore studiu individual 96 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Numărul de credite 6 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum Psihologie aplicată în domeniul judiciar  

Științe cognitive aplicate în context judiciar 
Psihologie clinică judiciară 
Particularități de dezvoltare: Aplicații în context judiciar 

4.2 de competenţe Demonstrarea capacității de înțelegere și analiză critică a articolelor de specialitate 
din domeniul psihologiei cognitive aplicate. 
Înțelegerea design-urilor de cercetare în domeniul dezvoltării tipice și atipice pentru 
evidențierea factorilor de risc și vulnerabilitate. 

 



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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• Cunoaşte teoriile şi metodele de evaluare a riscului infracțional și a riscului de recidivă. 
• Diferenţiază mecanismele şi factorii predictivi și de menținere ai comportamentului 

infracțional de diferite tipuri (sexual, de hărțuire, împotriva securității publice sau 
private, în contexte școlare, la locul de muncă, etc.). 

• Explică traseul de dezvoltare al comportamentului infracțional pornind de la factorii 
predictivi. 

• Administrează instrumente de evaluare psihologică specifice evaluării riscului 
infracțional. 

• Interpretează rezultatele cantitative ale unei evaluări psihologice a riscului infracțional 
(diferenţiate pe niveluri de vârstă și pe tipuri de infracțiuni).  

• Interpretează şi oferă un raport psihologic personalizat de evaluare a riscului infracțional. 
• Se raportează critic la rezultatele evaluării riscului infracțional sau de recidivă, 

cunoscând valoarea probabilistică și limitele metodelor de predicție. 
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 • Valorizează diferenţele interindividuale. 
• Respectă și promovează valorile etice profesionale. 
• Dobândește abilități de comunicare și exprimare orală și scrisă utile redactării unor 

rapoarte psihologice. 
• Promovează valorile care optimizează dezvoltarea. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

Online, Google Classroom: Clasa Vulnerabilitate și Risc Infracțional 
 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Online, Google Classroom: Clasa Vulnerabilitate și Risc Infracțional 
 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Dezvoltarea competenţelor specifice utilizării rezultatelor cercetărilor din 
domeniul psihologiei în vederea realizării unor conceptualizări și predicții 
referitoare la riscul infracțional și la cel de recidivă. 
 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 

1. Aprofundarea principalilor factori etiologici și de menținere ai 
comportamentului infracțional.  

2. Familiarizarea cu  instrumente utile pentru realizarea unor evaluări 
și predicții ale riscului de comportament infracțional și de recidivă. 

3. Oferirea unor modele de bune practici în ce privește realizarea 
rapoartelor de evaluare a riscului infracțional, cu cunoașterea 
adecvată a limitelor predictibilității acestuia și a considerentelor 
etice implicate de acest demers. 



8. Conţinuturi 
8.1 Curs și seminar Metode de predare Observaţii 
Curs 1: Distincția între vulnerabilitate, 
factori de risc, protecție, respectiv 
compensatorii. 
 
Seminar 1. Prezentare studii de caz în 
scopul identificării  unor surse multiple 
de informație; factori de risc și factori de 
protecție; factori statici și factori 
dinamici. 

Prelegerea interactivă, 
exemplificarea, sinteza cunoştinţelor, 
descoperire dirijată, studiu de caz. 

 

Curs 2: Principii generale și metode de 
analiză a riscului. 
 
Seminar 2: Metode probabilistice de 
estimare a riscului. Considerente legate 
de variabilitate și incertitudine. 

Sinteza cunoştinţelor, prelegerea 
interactivă, descoperire dirijată 

 

Curs 3: Delincvență juvenilă: 
vulnerabilitate și risc pe parcursul 
traseului de dezvoltare 1  
 
Seminar 3. Prezentare studii de caz cu 
evaluarea riscului de recidivă. Analiza 
unor surse multiple de informație; factori 
de risc și factori de protecție; factori 
statici și factori dinamici. 

Prelegerea interactivă, 
exemplificarea, sinteza cunoştinţelor, 
descoperire dirijată, studiu de caz. 

 

Curs 4: Delincvență juvenilă: 
vulnerabilitate și risc pe parcursul 
traseului de dezvoltare 2  
 
Seminar 4. Prezentare studii de caz cu 
evaluarea riscului de recidivă. Analiza 
unor surse multiple de informație; factori 
de risc și factori de protecție; factori 
statici și factori dinamici. 

Prelegerea interactivă, 
exemplificarea, sinteza cunoştinţelor, 
descoperire dirijată, studiu de caz. 

 

Curs 5: Violență în contexte domestice 1 
 
Seminar 5: studii de caz cu identificarea 
factorilor de risc, vulnerabilitate, 
protecție, compensatorii 

Prelegerea interactivă, descoperire 
dirijată, exemplificare, aplicaţii 
practice. 

 

Curs 6: Violență în contexte domestice 2 
- Metode de evaluare a riscului de 
recidivă și agravare a violenței 
 
Seminar 6: Studii de caz – estimare a 
riscului de recidivă și agravare a 
violenței 

Prelegerea interactivă, descoperire 
dirijată, exemplificare, aplicaţii 
practice. 

 



Curs 7: Infracțiuni de natură sexuală 1. 
Factori etiologici și procese cu valoare 
predictivă.  
 
Seminar 7: studii de caz cu evaluarea 
factorilor predictivi 

Exemplificare demonstrativă, 
conversație, descoperire dirijată.  

 

Curs 8: Infracțiuni de natură sexuală 2. 
Metode si instrumente de estimare a 
riscului de recidivă în cazul 
infracțiunilor de natură sexuală. 
 
Seminar 8. Studii de caz – estimare a 
riscului de recidivă 

Prelegerea interactivă, exemplificare 
demonstrativă, descoperire dirijată.  

 

Curs 9: Infracțiuni de natură sexuală cu 
victime copii. Factori predictivi, tipologii 
și evaluarea riscului de violență și 
recidivă  
 
Seminar 9: studii de caz cu evaluarea 
factorilor predictivi, de recidivă 

Prelegerea interactivă, exemplificare 
demonstrativă, descoperire dirijată. 

 

Curs 10: Infracțiuni de tip hărțuire 
(stalking). Factori predictivi, tipologii și 
evaluarea riscului de violență și recidivă 
în cazul infracțiunilor de tip hărțuire. 
 
Seminar 10: Studii de caz cu identificarea 
factorilor de risc și de protecție, estimare 
a riscului de recidivă și violență. 

Prelegerea interactivă, aplicaţii 
practice, sinteza cunoștințelor. 

 

Curs 11: Infracțiuni de tip hărțuire 
(stalking). De la evaluare la 
managementul riscului. 
 
Seminar 11. Resurse și mijloace de 
protecție pentru potențiale victime. 

Sinteza cunoştinţelor, conversație, 
descoperire dirijată, problematizare. 

 

Curs 12: Sumar evaluativ al riscului de 
comitere a unor infracțiuni violente. 
 
Seminar 12. Exemple de rapoarte 
psihologice care evaluează riscul 
infracțional pe dimensiuni multiple. 

Sinteza cunoştinţelor, exemplificarea, 
aplicaţii practice 

 

Curs 13: Raportul psihologic de evaluare 
a riscului de recidivă. 
 
Seminar 13. Redactarea raportului 
psihologic de evaluare a riscului de 
recidivă. Exemplu: Evaluarea pentru 
schimbarea regimului de detenție  

Prelegerea interactivă, exemplul 
demonstrativ, sinteza cunoştinţelor, 
descoperire dirijată. 

 

Curs 14: Considerente etice în realizarea 
evaluării riscului infracțional. Strategii 
de prevenție. 
 
Seminar 14. Prezentarea proiectelor 
individuale. 

Conversație, sinteza rezultatelor, 
descoperirea dirijată, exemplificarea. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
            După parcurgerea acestui curs, masteranzii vor dobândi atât cunoștințe de ordin teoretic privind 
dezvoltarea în context judiciar, cât și abilități practice în vederea aplicării de instrumente de evaluare 
psihologică specifice diferitelor vârste cu scopul de a evalua capacitatea copilului de a participa la demersul 
judiciar. Aceste cunoștințe și abilități sunt esențiale pentru cei care lucrează sau vor lucra ca psihologi în 
context judiciar, dar și pentru cei care activează sau își propun să activeze în cadrul Serviciilor de Probaţiune, 
Poliţie, Penitenciar, Direcţiilor Judeţene pentru Protecţia Copilului, Armată, Servicii Speciale, Instanţe de 
judecată.  
 
 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 



10.4 Curs Demonstrarea înţelegerii 
cunoştinţelor acumulate şi 
a capacităţii de transfer a 
acestora. 

Examen scris 60% 

Prezentarea proiectului de 
cercetare într-o manieră 
interactivă și deschisă. 

Proiect aplicativ  30% 

10.5 Seminar/laborator  
Gradul de implicare în 
activitățile de seminar 

Evaluare continuă 
 

10% 
 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Prezența la cursuri și seminarii în proporție de 75%. 
• Punctaj obținut la examenul scris de minim 50% ( = 3 puncte). 
• Susținerea proiectului de semestru. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

.....01.10.2020..........     Lect. Univ. Dr. Lavinia Cheie             Lect. Univ. Dr. Lavinia Cheie                                           

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

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