
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 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii I 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Licenţă 

 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Psihologia copilului în context judiciar 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Univ. dr. Laura Visu-Petra 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. Univ. dr. Laura Visu-Petra 

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

evaluare 

Proiect semestrial 

individual și de 

grup, evaluare 

continuă. 

2.7 Regimul 

disciplinei 

Facultativ 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 2 curs  1 seminar/laborator  

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 28 curs  14 seminar/laborator  

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 48 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 29 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 97  

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Dezvoltarea copilului: caracteristici şi mecanisme 
Ştiinţe cognitive aplicate 

4.2 de competenţe • Să deţină cunoştințe de bază despre dezvoltarea cognitivă și 

socio-emoțională în copilărie și adolescență. 

• Să dețină abilități de a înțelege și construi design-uri 

experimentale specifice psihologiei cognitive aplicate. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 



5.1 De desfăşurare a 

cursului 

Loc de desfăşurare: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Str. 

Sindicatelor nr. 7 

Sistem de proiecţie video (PC/laptop, videoproiector) 

Xerox si hârtie pentru multiplicarea materialelor didactice 

5.2 De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Loc de desfăşurare: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Str. 

Sindicatelor nr. 7 

Sistem de proiecţie video (PC/laptop, videoproiector) 

Xerox si hârtie pentru multiplicarea materialelor didactice 

 
 

6. Competenţele specifice acumulate 
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• Cunoaşterea teoriilor şi a datelor empirice referitoare la capacitatea copilului de a juca 

un rol activ în demersul judiciar. 

• Diferenţierea mecanismelor şi factorilor care caracterizează dezvoltarea şi modul în 
care pot fi ei observaţi şi cuantificaţi în context judiciar. 

• Interpretarea modificărilor ontogenetice din copilărie prin prisma influenţei lor asupra 

capacităţii copilului de a participa în demersul judiciar. 

• Explicarea diferenţelor dintre dezvoltarea normativă, tipică şi traseele atipice de 

dezvoltare, analizând impactul lor asupra capacităţii copilului de a participa în 
demersul judiciar. 

• Interpretarea rezultatelor cantitative ale unei evaluări psihologice (diferenţiate pe 
niveluri de vârstă şi domenii de interes). 

• Aplicarea de instrumente de evaluare psihologică specifice diferitelor vârste vizând 

evaluarea capacității copilului de a participa în demersul judiciar. 

• Interpretarea şi oferirea unui raport psihologic personalizat. 
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 • Identificarea și valorizarea diferenţelor interindividuale pe parcursul dezvoltării. 

• Respectarea și dezvoltarea valorilor etice profesionale într-un context aplicativ. 

• Dobândirea unor abilități de comunicare și exprimare orală. 

• Promovarea valorilor care optimizează dezvoltarea. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Analiza particularităților de dezvoltare care susțin sau compromit 
capacitatea copilului de a avea un rol activ în demersul judiciar. 

7.2 Obiectivele specifice 1. Aprofundarea modificărilor ontogenetice din timpul copilăriei și a 

modului în care acestea ajung să influenţeze capacitatea copilului 

de a juca un rol activ în plan judiciar. 

2. Familiarizarea cu anumite instrumente axate pe implementarea de 
evaluări psihologice în context judiciar. 



8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Curs 1: Particularităţi de  dezvoltare 

în context judiciar: aspecte cognitive 

Sinteza cunoştinţelor, 

expunere, descoperire dirijată, 

conversația. 

Prezentarea principalelor teme 

care vor fi discutate pe 

parcursul cursului. 

Curs 2: Particularităţi de  dezvoltare în 

context judiciar: aspecte socio- 

emoţionale 

Expunerea, exemplificarea, 

sinteza cunoştinţelor, 

descoperire dirijată. 

Recapitularea traseului de 

dezvoltare prin urmărirea unor 

materiale video și discutarea 

pe baza lor a aspectelor de 

dezvoltare specifice fiecărei 

vârste care pot fi implicate în 
demersul judiciar. 

Curs 3: Mărturia copilului în instanţă 

– aspecte cognitive și emoționale 
Conversație, exemplificare 

demonstrativă, conversație, 

descoperire dirijată. 

 

Curs 4: Mărturia copilului în instanţă 

– aspecte procedurale 
Expunere, exemplificare 

demonstrativă, descoperire 

dirijată. 

 

Curs 5: Comportament simulant în 

perioada dezvoltării – corelate socio- 

cognitive 

Expunere, descoperire dirijată, 

sinteza cunoștințelor. 

 

Curs 6: Comportamentul simulant în 

perioada dezvoltării – aspecte legate 

de detecție. 

Expunerea, exemplificare, 

descoperire dirijată, aplicaţii 

practice. 

 

Curs 7: Violenţa juvenilă: evaluare şi 

intervenţie 

Conversație, expunere, 

exemplificare, aplicaţii 

practice. 

Prezentarea modalităților 

specifice de evaluare și 

intervenție în cazurile de 

violență juvenilă. 

Curs 8: Evaluare neuropsihologică în 

context judiciar 

Expunerea, descoperire 

dirijată, exemplificare, sinteza 

cunoștințelor. 

Prezentarea pricipalelor 

modalități de evaluare 

neuropsihologică precum și 

compararea acestora. 

Curs 9: Evaluare şi diagnostic în 

context judiciar (cazuri de abuz, 

evaluare post-adopţie, post-divorţ, 

stabilire a discernământului) 

Sinteza cunoştinţelor, 

exemplifiarea, aplicaţii 

practice. 

 

Curs 10: Expertiză medico-legală 

aplicată 

Expunere, aplicaţii practice, 

sinteza cunoștințelor. 

 

Curs 11: Aspecte psihologice 

implicate de divorţul parental 

Expunere, exemplul 

demonstrativ, sinteza 

cunoştinţelor, descoperire 

dirijată. 

Prezentarea și discutarea 

factorilor psihologici implicați 

în cazurile de divorț. 

Curs 12: Tribunale speciale pentru 

minori şi familie: implicarea 

psihologului 

Expunerea, aplicaţii practice, 

sinteza rezultatelor, 

descoperirea dirijată, sinteza 

cunoștințelor. 

Aprofundarea rolului 

psihologului în context 

judiciar prin luarea în 

considerare a cunoștințelor 

acumulate pe parscursul 

cursului. 



Curs 13: Justiţia juvenilă 

coercitivă – consecinţe asupra 

dezvoltării psiho- sociale 

Sinteza cunoştinţelor, 

conversație, descoperire 

dirijată, problematizare. 

 

Curs 14: Reflecţie critică asupra 

drepturilor şi capacităţilor 

copilului în instanţă 

Conversație, sinteza 

rezultatelor, descoperirea 

dirijată, exemplificarea. 

Discutarea protecției 

drepturilor copilului în 

instanța pornind de la 

cazuri concrete. 

Bibliografie: 

Bull, R. (2001). Children and the law. The Blackwell series of Essential Readings in Developmental 

Psychology. Oxford: Blackwell. 

Garber, B. D. (2010). Developmental Psychology for Family Law Professionals: Theory, Application 

and the Best Interests of the Child. Springer Publishing Company, New York. 

Lamb, M.E., Hershkowitz, I., Orbach, Y., & Esplin, P. W. (2008). Tell me what happened: Structured 

investigative interviews of child victims and witnesses. New York and Chichester, England: Wiley. 

Visu-Petra, G., & Borlean, C. (2010). Aspecte psihologice în demersul de intervievare a copilului în 

instanţă. Revista Consiliului Superior al Magistraturii “Justiţia în actualitate”, nr. 1, 

http://www.csm1909.ro/justitia%20in%20actualitate/2010/Revista%20%27Justitia%20in%20actu 

alitate%27%202010%20Nr%201.pdf 

Visu-Petra, G., & Borlean, C., (2008). Copilul în instanţă – aspecte psihologice referitoare la proceduri 

şi evaluare, Material elaborat în cadrul Proiectului privind implementarea Planului Naţional de 

Acţiune în domeniul protecţiei drepturilor copilului, instituit prin H.G. nr.1058/2005, Curtea de 

Apel Cluj Napoca, Curtea de Apel Oradea 

Vrij, A. (2000; 2012 – ediția în lb. română). Detecția minciunii și a comportamentului simulant. Dileme 

și oportunități. Editura ASCR, Cluj-Napoca. 

Visu-Petra, G., Buta, M., Visu-Petra, L. (2016). Psihologia copilului în context judiciar. Fundamente 

teoretice și aplicative. Editura ASCR, Cluj-Napoca. 

Lamb M. E., et al., (2011; 2019 – ediția în lb. română). Mărturia copilului. Cercetare 

psihologică și practică judiciară. Editura ASCR, Cluj-Napoca 

Visu-Petra, L., Prodan, N., Talwar, V. (2020). Deception and socio-cognitive development in 

children.  (Eds) Smith P. K. & Hart C. Wiley-Blackwell Handbook of Childhood Social 

Development, 3rd edition  

 

8.2 Seminar / laborator 
 

Metode de predare 

 

Observaţii 

Seminar 1: Trasee de dezvoltare 

ale principalelor funcții cognitive 

la copil și adolescent 

Expunere, conversație, sinteza 

cunoştinţelor, clarificare 

conceptuală. 

Recapitularea principalelor 

elemente de dezvoltare 

cognitivă, socială, emoțională la 

copil şi adolescent, relevante în 

context 

judiciar. 

Seminar 2: Copilul ca victimă Conversația, sinteza 

cunoştinţelor, clarificare 

conceptuală, 

descoperire dirijată, conversaţia. 

Discutarea cazurilor în care 

copilul este o victimă: cazuri 

specifice de abuz și neglijență. 

http://www.csm1909.ro/justitia%20in%20actualitate/2010/Revista%20%27Justitia%20in%20actualitate%27%202010%20Nr%201.pdf
http://www.csm1909.ro/justitia%20in%20actualitate/2010/Revista%20%27Justitia%20in%20actualitate%27%202010%20Nr%201.pdf


Seminar 3: Mărturia copilului în 

instanţă: Proceduri specifice 

Sinteza cunoştinţelor, aplicaţii 

practice, expunere. 

Discutarea tehnicilor de 

intervievare și televiziunea cu 

circuit închis ca proceduri 

specifice. 

Seminar 4: Mărturia copilului în 

instanţă: Tehnici de intervievare 

Expunere, sinteza 

cunoştinţelor, 

conversația, exemplificarea. 

Aprofundarea tehnicilor de 

intervievare relevante 

pentru mărturia copilului. 

Seminar 5: Mărturia copilului în 

instanţă: Copilul ca martor ocular, 

sugestibilitate mnezică 

Expunere, sinteza 

cunoştinţelor, activităţi de 

grup, descoperire dirijată, 

conversaţia. 

Prezentarea problematicii 

sugestibilității mnezice 

apărute în context judiciar. 

 Seminar 6: Minciuna în relaţie cu 

dezvoltarea funcţiilor executive 

Sinteza cunoştinţelor, 

expunere, clarificare 

conceptuală, 

exemplificare. 

Aplicație în paradigma 

rezistenței la tentație și a testului 

informațiilor 

ascunse 

 Seminar 7: Capacitate şi 

competenţă în cazul infractorilor 

juvenili 

Clarificarea conceptuală, 

descoperire dirijată, 

conversaţia, expunere. 

 

 Seminar 8: Stabilirea 

discernământului în dezvoltarea 

atipică 

Expunere, clarificare conceptuală, 

activităţi individuale, 

conversaţia. 

 

 Seminar 9: Psihologul ca martor 

expert 

Expunere, sinteza cunoştinţelor, 

clarificare conceptuală, activităţi 

de grup şi individuale. 

 

 Seminar 10: Rolul psihologului în 

echipa multidisciplinară 

Expunere, 

problematizare, 

clarificare conceptuală, 

exemplificarea. 

Pe baza cunoștințelor învățate 

se va discuta despre rolul 

psihologului în instanță. 



 Seminar 11: Evaluări psihologice 

pentru stabilirea custodiei în divorţ 

Expunere, conversație, 

clarificar conceptuală, 

exemplificare. 

Criterii psihologice și 

reglementări legale referitoare 

la stabilirea 

custodiei 

 Seminar 12: Sistemul de justiţie 

juvenilă în România 

Expunere, conversație, 

clarificare conceptuală, 

exemplificare. 

Prezentarea 

particularităților 

sistemului de justiție 

juveniță din România și 

implicațiile de ordin practic ale 

acestuia. 

 Seminar 13: Sisteme alternative 

(probaţiunea, medierea) 

Expunere, conversația, 

clarificare conceptuală. 
 

 Seminar 14: Reprezentarea 

“interesului superior al copilului” 

în context legal 

Expunere, dezbatere, 
clarificare conceptuală. 

 

Bibliografie: 

Bus, I. (2005). Psihologie si infractionalitate: Fundamente teoretice, Volumul I. Cluj-Napoca: Editura 

ASCR, 2005. 

Ekman, P. (2009). De ce mint copiii? Cum pot încuraja părinţii sinceritatea. Editura Trei, Bucureşti. 

Melinder., Alexander, K. W., Cho, Goodman, G. S., Thoresen, Lonnum, & Magnussen (2010). 

Children's eyewitness memory: A comparison of two interviewing strategies as realized by 

forensic experts. Journal of Experimental Child Psychology, 105(5). Page 156-177. 

Preda, V. (1998). Delincvenţa juvenilă. O abordare multidisciplinară. Cluj-Napoca, Ed. Presa 

universitară clujeană. 

Stark, B. (2005). International family law. Burlington, VT: Ashgate. 

Visu-Petra, L., Jurje, O., Ciornei, O., & Visu-Petra. G. (2015). Can you keep a secret? Introducing the 

RT-based Concealed Information Test to children. Psychology, Crime and Law 

Zajac, R., Westera, N., & Kaladelfos, A. (2018). The “good old days” of courtroom 

questioning: Changes in the format of child cross-examination questions over 60 years. Child 

maltreatment, 23(2), 186-195. 

Goldstein, M. L. (Ed.). (2015). Handbook of child custody. Springer. 

Jacobs, L. A., Ashcraft, L. E., Sewall, C. J., Folb, B. L., & Mair, C. (2020). Ecologies of 

juvenile reoffending: A systematic review of risk factors. Journal of Criminal Justice, 66, 

101638. 

Visu-Petra, L., Prodan, N., Talwar, V. (2020). Deception and socio-cognitive development in 

children.  (Eds) Smith P. K. & Hart C. Wiley-Blackwell Handbook of Childhood Social 

Development, 3rd edition 

 

 

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 Demonstrarea înţelegerii cunoştinţelor 

acumulate şi a capacităţii de transfer a 

acestora, realizarea unor materiale aplicative 

care sintetizează cunoștințele. 

Proiect de grup 

– Factsheet 

informativ 

80% 

10.5 

Seminar/laborator 

Implicarea în proiectele desfășurate: 

participarea la experimente, asistent de 

cercetare, traducere materiale în domeniu. 

Implicare în 

proiecte 

10% 

Gradul de implicare în cadrul cursului prin 

răspunsul la întrebări și prin angajare în 
discuții. 

Evaluare 

continuă 

10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Prezența la cursuri și seminarii în proporție de 70%. 

• Predarea proiectului scris și a celui de grup. 

 

 

       Data completării                        Semnătura titularului de curs               Semnătura titularului de seminar 

       20.09.2020     

După parcurgerea acestui curs, studenţii vor deține atât cunoștințe de ordin teoretic privind 

impactul particularităților de dezvoltare 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. 

Disciplina este utilă pentru profesia de psiholog, mai specific pentru psihologii care lucrează sau 

vor lucra în context judiciar cu minori. De asemenea, poate fi utilă viitorilor psihologi clinicieni sau 

consilierilor școlari care realizează evaluări sau intervenții psihologice în cazul copiilor care sunt sau au 

fost implicați în demersul judiciar. 


