
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 Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Psihologie judiciară 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Evaluare şi psihodiagnostic clinic aplicat în context judiciar 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Univ. dr. Costina-Ruxandra Păsărelu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. Univ. dr. Costina-Ruxandra Păsărelu 

2.4 Anul de studi 1 2.5 Semestrul 2 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: activități de cercetare 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 

• Metode de cercetare şi analiza datelor în psihologia judiciară 

4.2 de competenţe • Capacitatea de transfer şi adaptare a cunoştinţelor de psihologie la 

problematica evaluării psihologice în context judiciar 

• Cunoaşterea şi înțelegerea aplicațiilor ştiințelor cognitive în practica 

evaluării psihologice 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

• Sală de curs cu minim 75 locuri, calculator şi videproiector, tablă, 

flipchart, instrumente de scris 

5.2 De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

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

flipchart, instrumente de scris 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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1. Cunoştințe 

▪ Cunoaşte şi înţelege metodele şi tehnicile de evaluare psihologică utilizate în domeniul 

judiciar 

▪ Cunoaşte şi înţelege caracteristicile psihometrice de bază ale instrumentelor de evaluare în 

domeniul psihologiei judiciare 

▪ Cunoaşte principalele instrumente de evaluare și testare psihologică în domeniul judiciar 

▪ Explică şi argumentează avantajele şi limitele diferitelor metode de evaluare şi testare 

psihologică şi a rezultatelor care se pot extrage pe baza lor 

2. Abilități 

▪ Utilizează adecvat metodele şi tehnicile de evaluare psihologică particularizate domeniului 

judiciar; 

▪ Evaluează critic rezultatele evaluărilor obţinute din domeniul judiciar; 

▪ Comunică rezultatele evaluărilor pe baza instrumentarului folosind limbajul adecvat rigorilor 

metodologice ale domeniului; 

▪ Redactează adecvat raportul de evaluare psihologică; 
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▪ Analizează critic literatura de specialitate; 

▪ Cultivă etica profesională în desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi valorificarea 

rezultatelor acesteia; 

▪ Realizează prezentări publice; 

▪ Demonstrează interes pentru dezvoltarea personală şi profesională continuă. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

• Transmiterea de cunoştinţe avansate şi formarea competenţelor de 

utilizare a instrumentelor de evaluare psihologică în context 

judiciar. 

7.2 Obiectivele specifice • Familiarizarea cu perspectiva avantajelor şi limitelor evaluării 

psiologice asupra sănătăţii şi psihopatologiei; 

• Formarea de abilităţi de diagnostic şi evaluare cognitiv 

comportamentală; 

• Dezvoltarea de competenţe privind realizarea, aplicarea şi 

interpretarea testelor psihologice; 

• Dezvoltarea de competenţe privind realizarea aplicarea şi 

interpretarea interviurilor clinice în context judiciar. 



8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.  Evaluarea validată științific Prelegere interactivă, 

expunere, descoperire 

dirijată, întrebări 
deschise 

 

2. Elemente de psihometrie; implicaţii pentru evaluare. Prelegere interactivă, 

expunere, descoperire 

dirijată, întrebări 
deschise 

 

3. Interviurile clinice Prelegere interactivă, 

expunere, descoperire 

dirijată, întrebări 
deschise 

 

 4. Evaluarea personalității Prelegere interactivă, 

expunere, descoperire 

dirijată, întrebări 
deschise 

 

5. Evaluarea funcționării adaptative și a problemelor 
emoționale și comportamentale la copii și adolescenți 

Prelegere interactivă, 

expunere, descoperire 

dirijată, întrebări 
deschise 

 

6. Evaluarea tabloului clinic și a mecanismelor în 
tulburările depresive și de anxietate  

Prelegere interactivă, 

expunere, descoperire 

dirijată, dezbatere, 
întrebări deschise 

 

7. Evaluarea funcţionării cognitive și a inteligenței Prelegere interactivă, 

expunere, descoperire 

dirijată, întrebări 
deschise 
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https://doi.org/10.1080/00223891.2021.2006672
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Press. 
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Ryland, H., Cook, J., Yukhnenko, D., Fitzpatrick, R., & Fazel, S. (2021). Outcome measures in forensic 
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Resurse online: 

http://www.apa.org/practice/guidelines/forensic-psychology.aspx  
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* Titularul de curs și seminar pot recomanda în cadrul fiecărui curs & seminar și alte materiale 

bibliografice 
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8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Evaluarea validată științific: aplicații 
 

Prelegerea 

interactivă, învăţarea 

în echipă, 

brainstorming, studiul 

de caz, vizionare 

casete 

 

2. Evaluarea şi testarea psihologică în context judiciar Prelegerea 

interactivă, învăţarea 

în echipă, 

brainstorming, studiul 

de caz 

 

3. Instrumente de evaluare şi testare adaptate mediului 
judiciar 

Prelegerea 

interactivă, învăţarea 

în echipă, 

brainstorming, studiul 

de caz 

 

4. Instrumente de evaluare a personalităţii Prelegerea 

interactivă, învăţarea 

în echipă, 

brainstorming, studiul 
de caz 

 

5. Instrumente de evaluare a emoţiilor şi 
comportamentelor copiilor și adolescenților  

Prelegerea 

interactivă, învăţarea 

în echipă, 

brainstorming, studiul 

de caz 

 

6. Sistemul de evaluare clinică: aplicații 
 

Prelegerea 

interactivă, învăţarea 

în echipă, 

brainstorming, studiul 
de caz 

 

7. Tipuri de rapoarte de evaluare psihologică. Prelegerea 

interactivă, învăţarea 

în echipă, 

brainstorming, studiul 

de caz 
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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 

10.4 Curs Modul de analiză, sinteză 

şi integrare a informației 

teoretice 

Evaluare finală: examen scris 70% 

10.5 Seminar/laborator Modul de analiză, sinteză 

şi transfer a cunoştințelor 

teoretice în aplicații 

practice 

Evaluare pe parcurs (proiect 

de semestru) 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Prezenţa la seminarii - minim 75% 

• Demonstrarea (în cadrul evaluării finale) a însuşirii aspectelor teoretice şi practice fundamentale 

ale disciplinei. Promovarea este condiţionată de obţinerea a minim 50% din punctajul de la 

examenul final 

 

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

30 Septembrie 2021 Lector univ. dr. Costina-Ruxandra 
Păsărelu 

Lector univ. dr. Costina-Ruxandra 
Păsărelu 

 

Data avizării în departament   

30 Septembrie 2021 

 

Conţinuturile predate şi competenţele vizate sunt în acord cu standardele de bune-practici la nivel 

naţional şi internaţional în domeniul intervenţiilor psihologice validate ştiinţific şi corespund 

normelor de formare în domeniul psihologiei aplicate în domeniul securităţii naţionale şi a 

psihologiei judiciare solicitate de Colegiul Psihologilor din România. 


