
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 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 

Noțiuni avansate de psihologie cognitivă si socială 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Eva Kallay 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Eva Kallay 

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

evaluare 

Examen final scris, 

evaluare continuă. 

2.7 Regimul 

disciplinei 

Optional 

 

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

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

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

Distribuţia fondului de timp: Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 55 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii:  teme, studii de caz, exercitii aplicative,  proiecte.  40 

Tutoriat 4 

Examinări  2 

Alte activităţi: activități de cercetare 1 

3.7 Total ore studiu individual 115 

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 Cunoaşterea noţiunilor fundamentale de psihologie judiciară 

Capacitatea de transfer şi adaptare a cunoştinţelor de psihologie judiciară 

la propedeutica psihologică. 

 



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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1. Cunoştințe 

 Cunoaşte diferenţa dintre psihologia ca ştiinţă şi psihologia simţului comun 

 Conceptualizează psihologia judiciară din perspectivă cognitiv-comportamenatală 

 Cunoaşte şi înţelege procesele psihice ce stau la baza comportamentului uman 

 Cunoaşte procesele psihice de prelucrare a informaţiei 

 Interpretează comportamentul uman prin analiza proceselor psihice implicate în 

realizarea lui 

 Cunoaşte şi înţelege mecanismele psihologice ce stau la baza comportamentului în 

grup/societate 

 

2. Abilități 

 Utilizează o paletă largă de metode de diagnostic a tulburărilor de personalitate 

 Implementează diferite programe de prevenţie şi intervenţie asupra tulburărilor de 

personalitate, adaptându-le la specificul tulburării, al tabloului simptomatic individualizat 

și al particularitaților contextelor judiciare 

 Evaluează critic rezultatele intervenției și monitorizează atent indicatorii extrași la 

followup 

 Comunică eficient strategia de intervenţie, rezultatele și recomandările necesare 

consolidării schimbării produse raportandu-le la constrângerile domeniului judiciar 
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 Aplică principiile cercetării psihologice fundamentale şi aplicative în domeniul 

psihologiei judiciare 

 Cultivă etica profesională în desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi valorificarea 

rezultatelor acesteia 

 Demonstrează interes pentru dezvoltarea personală şi profesională continuă 

 Competenţe de relaţionare și de comunicare scrisă şi orală 

 Competenţe de utilizare a terminologiei ştiinţifice din domeniul psihologiei judiciare 

 Competenţe de utilizare interdisciplinară a cunoştinţelor şi terminologiei din domeniul 

psihologiei judiciare 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

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/laboratorului 

Sală de curs cu minim 30 locuri, calculator şi videoproiector, flipchart, 

instrumente de scris  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Dezvoltarea competenţelor specifice psihologiei cu aplicație în mediul 

judiciar. 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

o Familiarizarea cursanților cu perspectiva cognitiv-comportamentală 

o asupra psihologiei; 

o Pregătirea teoretică şi practică în domeniul evaluării capacității 

mnezice. 

o Pregătirea teoretică şi practică în domeniul psihologiei grupului; 

o Aplicarea de tehnici şi strategii în influențare și persuasiune. 



8. Conţinuturi 

8.1 Curs și seminar Metode de predare Observaţii 

1. Modele teoretice şi investigative în 

psihologia contemporană 

Seminar 1. Aplicatii practice 

Prelegerea interactivă, 

exemplificarea, sinteza cunoştinţelor, 

descoperire dirijată, studiu de caz. 

 

Curs 2: Metode de cercetare in psihologie 

Seminar 2: Aplicatii practice 

Prelegerea interactivă, sinteza 

cunoştinţelor, descoperire dirijată 

 

Curs 3: Senzatii, perceptii si reprezentari 

mentale  

Seminar 3. Apliatii practice care necesita 

folosirea informatiilor dobandite la 

cursurile anterioare (2,3). 

Prelegerea interactivă, 

exemplificarea, sinteza cunoştinţelor, 

descoperire dirijată, studiu de caz. 

 

Curs 4: Gandirea, atentia si biasarile 

cognitive.  

Seminar 4. Aplicatii practice in domeniul 

judiciar. 

Prelegerea interactivă, 

exemplificarea, sinteza cunoştinţelor, 

descoperire dirijată, studiu de caz. 

 

Curs 5: Invatarea si modelul social-

cognitiv in achizitia comportamentului 

infractional. 

Seminar 5: Aplicatii practice si 

exemplificari – studii de caz. 

Exemplificare demonstrativă, 

conversație, descoperire dirijată.  

 

Curs 6: Sisteme mnezice A: 

Memoria explicita vs memoria implicita 

Memoria autobiografica 

Memorii false 

Seminar 6. Aplicatii practice si 

exemplificari – studii de caz, specific 

comportamentului infractional. 

Prelegerea interactivă, exemplificare 

demonstrativă, descoperire dirijată.  

 

Curs 7: Sisteme mnezice B 

Reactualizarea cunostintelor 

Uitarea 

Seminar 7: Aplicatii practice si 

exemplificari – studii de caz, specific 

comportamentului infractional. 

Prelegerea interactivă, descoperire 

dirijată, exemplificare, aplicaţii 

practice. 

 

Curs 8: Reglare emotionala si inteligenta 

emotionala 

Seminar 8: Aplicatii practice si 

exemplificari – studii de caz, specific 

comportamentului infractional. 

Prelegerea interactivă, descoperire 

dirijată, exemplificare, aplicaţii 

practice. 

 

Curs 9: Motivatie sociala. 

Seminar 9: Discutarea unor studii de caz 

privind specificul motivatiei sociale in 

populatia normala si cea infractionala. 

Prelegerea interactivă, aplicaţii 

practice, sinteza cunoștințelor. 

 

Curs 10: Procesele afective 

Seminar 10: Aplicatii practice si 

exemplificari – studii de caz, specific 

comportamentului infractional. 

Sinteza cunoştinţelor, exemplificarea, 

aplicaţii practice. 

 

Curs 11: Competenţe socio-emoţionale 

în ontogeneză 

Seminar 11. Discutarea specificitatii 

competentelor sociale si emotionale la 

copii, adolescenti si adulti. Aplicatii 

practice si exemplificari. 

Sinteza cunoştinţelor, exemplificarea, 

aplicaţii practice 

 



Curs 12: Normele, rolurile și grupurile 

sociale. 

Seminar 12. Discutarea unor studii de 

caz privind specificul normelor si 

rolurilor sociale in populatia normala si 

cea infractionala. 

Prelegerea interactivă, exemplul 

demonstrativ, sinteza cunoştinţelor, 

descoperire dirijată. 

 

Curs 13: Atitudini, prejudecati, 

stereotipuri. 

Seminar 13. Discutarea unor studii de 

caz privind rolul atitudinilor si 

stereotipurilor in interactiunile umane.  

Sinteza cunoştinţelor, conversație, 

descoperire dirijată, problematizare. 

 

Curs 14: Modele decizionale – 

individuale si de grup. 

Seminar 14. Prezentarea proiectelor 

individuale. 

Conversație, sinteza cunostintelor, 

descoperirea dirijată, exemplificarea. 
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!!! Notă: din lucrările menţionate mai sus, este obligatorie parcurgerea doar a capitolelor aferente temelor 

predate la curs și seminar 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Temele de curs propuse își probează actualitatea în cercetarea fundamentală și aplicativă din domeniul 

psihologiei; abordarea lor în cadrul acestei discipline se bazează pe rezultatele recente extrase din 

literatura de specialitate. În acelaşi timp, tematica disciplinei acoperă conceptele cheie și modelele 

paradigmatice cele mai relevante pentru aplicațiile psihologiei, solicitate de către practicieni şi care 

răspund, în același timp, standardelor comunității profesionale. 

 



 

 

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 

și integrare a informației 

teoretice 

Evaluare finală 

- Test de cunoștințe 

(grilă şi/sau 

redacțional) 

70% 

10.5 Seminar/laborator  

Modul de analiză, sinteză 

și transfer a cunoștințelor 

teoretice în aplicații 

practice 

Proiect pe baza tematicii 

studiate 

30% 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Prezența la cursuri și seminarii în proporție de 75%. 

 Prezența la examenul scris. 

 Susținerea proiectului de semestru. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

05.10.2020                                                                  

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


