
Denumirea programului de master Psihologia judiciară

Scurtă descriere a programului
Programul de master a demarat în cadrul USM în anul 2015, fiind dezvoltat în baza

bunelor practici la nivel internațional. Programul este acreditat de către ANACEC (2021).
Misiunea programului de master în psihologia judiciară este de a forma psihologi practicieni
cu o solidă bază ştiinţifică care vor susţine şi promova domeniul sănătăţii mentale în cadrul
juridic.

Programul de masterat se adresează necesităţii naţionale în formarea de specialişti care
vor fi capabili:
- să medieze interacţiunea copiilor cu statut de victimă/ martori a diferitor tipuri de abuzuri

cu sistemul juridic,
- să asiste copiii în conflict cu legea,
- să elaboreze profiluri criminale,
- să participe şi acorde expertiza psihologică în cadrul grupurilor de probaţiune,
- să asiste echipele organelor de forţă în descoperirea infracţiunilor,
- să contribuie la prevenirea comportamentelor infracţionale, prin elaborarea programelor

comportamentaliste, individualizate pentru copiii în conflict cu legea.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor
Posibilele locuri de angajare a absolvenţilor programului de masterat sunt instituţiile din

subordinea Ministerului Afacerilor de Interne, Procuratură, instituţiile din subordinea
Ministerului de Justiţie, Organizaţiile non guvernamentale specializate pe acordarea asistenţei
persoanelor în conflict cu legea sau ONG-uri preocupate de asistenţa victimelor.

Semestrul 1 (30 ECTS)
1. Metodologia cercetării psihologice și statistica aplicată în psihologie (10 ECTS)
2. Bazele psihologiei judiciare (10 ECTS)
3. Drept penal (5 ECTS)
4. Criminalistcă (5 ECTS)
Semestrul 2 (30 ECTS)
1. Psihopatologia și expertiza psihiatrică
(10 ECTS)
2. Intervenții psihanalitice în contextul judiciar/ Intervenții
experiențialiste în contextul judiciar (10 ECTS)
3. Psihologia securității (5 ECTS)
4. Psihologia delincvenței juvenile (5 ECTS)

Cursuri optionale

Semestrul 3 (30 ECTS)
1. Intervenții cognitiv- comportamentale în tulburările de
personalitate (5 ECTS)
2. Psihologie penitenciară (5 ECTS)
3. Evaluarea psihologică în context judiciar (5 ECTS)
4 Consilierea psihologică în context judiciar (5 ECTS)
5. Practica de specialitate (10 ECTS)

Cursuri optionale

Semestrul 4 (30 ECTS)
1. Elaborarea tezei de master (30 ECTS) Cursuri optionale

Condiții de accedere:
- diplomă de studii superioare de licență sau un act echivalent de studii



- minimul curricular (Istoria psihologie, Psihologia proceselor cognitive, Psihologia
afectivității și a proceselor reglatorii, Psihologia personalității și însușirilor de personalitate,
Neuropsihologia)


