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NOTĂ: Anul de studii la USM începe la 1 septembrie 

Note: the year of study starts on 1
st
 of September, at MSU 

 

Calendarul universitar/graficul procesului de studii 

Academic calendar 

 

Anul 

de 

studii 

Academi

c 

Year 

Activități didactice 

Didactic activities 

Sesiuni de examinare 

Exams 

Stagii de 

practică 

Practicums 

Vacanțe 

Vacation 

 Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II  Iarnă Primăvară Vară 

I 04.09.-

16.12. 

(15săptăm.) 

(15 weeks) 

30.01.-20.05. 

(15 săptăm) 

(15 weeks) 

16.01.-

25.01. 

(4săptăm.) 

(4 weeks) 

22.05.-

12.06. 

(4săpt.) 

(4 weeks) 

 24.12-

09.01 

 

Vacanţa de 

Paşte 

 

26.06-31.08 

(10 săptămâni) 

(10 weeks) 

II 10.09.- 

21. 11 

(10săptăm.) 

(10 weeks) 

Elaborareate

zei de master 

 16.01.-

25.01. 

(4 săptăm) 

(4 weeks) 

 23.11 – 

24.12 

Practica de 

specialitate 

24.12-

09.01  

(3săptăm) 

(3 weeks) 

Vacanţa de 

Paşte 

 

 

 

 

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

CONTENS OF THE CURRICULUM 

 

Cod 

Code 

Denumirea 

unităţii de curs 
Name of the 

course  

 

Tot

alor

e 

The 

total 

num

ber 

of 

hour

s 
 

Inclusiv 
Including 

 

Numărul de ore 

pe săptămână 
Number of hours 

per week 
 

Forma 

de 

evaluare 

Assessme

nt form 
 

Nr. 

Credite 

No. of 

credits 
 

Contact 

direct 

Lucru 

individual 

Individual 

work 

Curs 

Curs

e 

Seminar 

Sem. 

Semestrul I 



F.01.O.01 Metodologia 

cercetării 

Research Methods 

in Psychology 

150 30 120 1 1 Examen 5 

F.01.O.02  Statistica aplicată 

Applied Statistics 

in Psychology 

150 45 105 1 2 Examen 5 

F.01.O.03 Psihologia 

judiciară 

Judicial 

Psychology 

300 75 225 2 3 Examen 10 

S.01.O.04 Dsrept penal 

CriminalLaw 

150 45 105 2 1 Examen 5 

S.01.O.05  

Drepot procesual 

penalş 

CriminalProcedur

eLaw 

150 45 105 2 1 Examen 5 

Total  900 240 660 8 8 4 30 

Semestrul II 

F.02.O.06  

Psihologia şi 

expetiza 

psihopatologicăPs

ychopathology 

andpsychopatholo

gicalexpertise 

300 60 240 2 2 Examen 10 

S.02.O.07 Criminalistica 

Forensic Science 

150 45 105 1 2 Examen 5 

S.02.O.08 Victimologia 

Victimology 

150 45 105 1 2 Examen 5 

S.02.O.09 Strategii de 

securizare 

psihologică 

Strategies for 

psychological 

security 

150 45 105 1 2 Examen 5 

S.02.O.10 Psihologia 

delecvenţei 

juvenile 

Psychologyofjuve

niledelinquency 

150 45 105 1 2 Examen 5 



Total  900 240 660 6 10 5 30 

Semestrul III 

S.03.O.11 Tulburări de 

personalitate 

Personality 

disorders 

150 40 110 2 2 Examen 5 

S.03.A.12 

 

S.03.A.13 

Psihologie 

penitenciară 

PenitentiaryPsych

ology 

Occupational 

health 

 

 

150 

 

 

40 

 

 

110 

 

 

2 

 

 

    2 

 

 

Examen 

 

 

5 

S.03.A.14 

 

S.03.A.15 

Profil infracţional 

Crime profile  

Psihologia 

comunităţii 

Community 

Psychology 

 

 

150 

 

 

40 

 

 

110 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Examen 

 

 

5 

S.03.A.16 

 

S.03.A.17 

Bazele 

behaviorismului 

Behaviorism. 

Analiza 

discursului în 

context judiciar 

Judicial Judgment 

Analysis 

 

 

150 

 

 

40 

 

 

110 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Examen 

 

 

5 

S.03.O.15 Practica de 

specialitate 

Speciality practice 

300  300   Examen 10 

Total  900 160 740 8 8 5 30 

 

Semestrul IV 

S.04.O.16 Teya de master 

Master Thesis  

900  900   Susţinere 30 

Total 

general 

Total 

 360

0 

640 2960 22 26 14 120 

 

Stagiile de practică 

Nr. d/o Stagiile de 

practică 

Practica 

 

Sem. 

Sem. 
Sptămâni 

Weeks 

Ore 

Hours 

Perioada 

Period 

Număr de 

credite 

Number of 

credits 

1. Speciality VI 6 300 XI-XII 10 



Practice 

 

Forma de evaluare finală a programului de studii 

The final evaluation form of the program 

Nr. d/o 

 

 Perioada 

Period 

1. Susţinerea tezelor de master 

Master Thesis Submission 

iunie 

 

Unități de curs la liberă alegere 

 

Cod 

Code 

Denumirea 

unităţii de curs 

Name of the 

Subject 

Total

ore 

Total 

hours 

Inclusiv 

inclusive 
 

Forma de 

evaluare 
Form of 

assessment 

Nr. 

credite 

Nr. of 

credits 
Contact 

direct 

Direct 

contact 

Lucru 

individual 

Individual 

work 

Curs 

Lect

ure 

Seminar 

Seminar 

 Sănătatea 

ocupaţională 

Occupational 

Health 

150 45 105 1 2 Examen 5 

  

Psihologia 

comunităţii 

Community 

Psychology 

150 45 105 1 2 Examen 5 

Total  300 90 210 35 35  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRERECHIZIT PENTRU PROGRAMELE DE MASTERAT  

ALE DOMENIULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ PSIHOLOGIA JUDICIARĂ 

PRECONDITIONS FOR MASTER’S PROGRAMEJUDICIAL PSYCHOLOGY  

 

Cod 

Code 

Modulul / disciplina 

Name of the Subject 

Total 

ore 

Total 

Inclusiv 

Inclusive 

Numărul de 

ore pe 

săptămînă 

Weeks Forma 

de 

evalua

re 

Form 

of 

assess

ment 

Număr 

de 

credite 

Nr. Of 

credits 

Cont

act 

direc

t 

Dire

ct 

cont

act 

Lucr

uind

ivi-

dual 

Indi

vidu

al 

work 

C
u

rs
 L

ec
tu

re
 

S
em

in
ar

ii
 S

em
in

a
r 

L
ab

o
ra

to
r 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

F.01.O.001 Istoria psihologiei 

Thehistory of psychology 

180 90 90 3 3  E 6 

F.01.O.003 Psihologia proceselor cognitive 

Cognitive psychology 

180 90 90 3 3  E 6 

F.01.O.004 Psihologia afectivității şi 

proceselor reglatorii// 

Psychology of self-regulation 

180 90 90 3 3  E 6 

F.02.O.007 Neuropsihologia 

Neuropsychology 

180 90 90 2 4  E 6 

F.02.O.008 Psihologia personalității și 

însușirilor de personalitate  

Personality Psychology 

180 90 90 3 3  E 6 

Total  900 450 450 14 16  5 30 

 

Notă explicativă 

În ultimii 5 ani sistemul juridic tot mai frecvent solicită asistenţa psihologilor pe diverse 

dimensiuni a actului justiţiar: asistarea copiilor victime-martori a abuzului la etapa de urmărire 

penalăpână la prezentarea îninstanţa de judecată, asistareavictimelortraficului, evaluarea şi 

asistarea copiilor în conflict cu legea, aplicarea detectorului de minciuni, formularea unor ipoteze 

în vederea dezvoltării unui profil al infractorului, etc. 

    Din ianuarie 2007 în cadrulMinisteruluiJustiţiei a fostcreatăDirecţiaProbaţiuneundeconsilierii 

de probaţiuneadministreazăcazurilecopiilorcondamnaţi la pedepse alternative detenţiei. Acest tip 



de probaţiuneprevede un sistem de practicişistrategiisociale,  prevăzute de lege, 

menitesăasiguresupraveghereainfractorilor din parteacomunităţiişireintegrarealorsocială. La 

această etapă se pot întocmi, de către organele  specializate rapoarte până la pronunţarea sentinţei 

penale, în care se conţin informaţii criminologice şi „portretul” psiho-social al delicventului. Un 

rol semnificativ în această direcţie îi revine psihologului. 

     În 2011 conform codului procedural art. 110
1
 copiii victime a abuzurilor de asemenea sunt 

audiaţi de către judecătorul de instrucţie prin intermediul psihologului.  

     Toate circumstanţele enumerate mai sus indică la necesitatea de a forma specialişti psihologi 

în domeniul judiciar, capabili de a sprijini actul justiţiar. 

Conceptul masteratului:  

 Psihologia judiciară este o specializare interdisciplinară sub aspectul aplicării faptelor 

ştiinţifice din domeniul psihologiei în subiecte care ţin de sistemul legal.  

 Programul de master în psihologia judiciară îşi propune să formeze psihologi practicieni 

cu o solidă bază ştiinţifică care vor susţine şi promova domeniul sănătăţii mentale în cadrul 

juridic. 

Finalitățile programului de master: 

Programul de masterat se adresează necesităţii naţionale în specialişti care vor fi capabili: 

- să medieze interacţiunea copiilor cu statut de victimă/ martori a diferitor tipuri de abuzuri 

cu sistemul juridic, 

- săasistecopiiiîn conflict cu legea,  

- săelaborezeprofiluricriminale,  

- 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.  

 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. 

Cunoştinţe şi abilităţi necesare unui psiholog în domeniul judiciar 

 Psihologul judiciar de fiecare dată operează cu două scopuri: securitatea societăţii şi 

bunăstarea psihologică a victimei sau /şi a infractorului. Cunoştinţele necesare unui psiholog 

judiciar sunt: tipologiile infractorilor, tulburări a personalităţii, mecanisme de manipulare, 

trauma şi victimizarea, abuzurile sexuale, psihopatologia, criminalistica, dreptul familiei, 

evaluarea riscurilor şi terapiile cognitive comportamentale. 

 Activitatea psihologului în domeniul juridic este una provocatoare. În primul rând grupul 

ţintă este unul divers şi solicitant, incluzând persoane cu comportamente antisociale severe, 

tulburări de origine mental (precum schizofrenia combinată cu dependenţa de substanţe). În al 

doilea rând problema evaluării şi cercetării în domeniul judiciar este una foarte complexă 



(exemplu probleme ce ţin de conştiinţa/responsabilitatea inculpatului, probabilitatea ocurenţei 

manifestărilor agresive pe viitor şi capacitatea exersării rolului de părinte). Şi nu în ultimul rând 

viitorul specialist trebuie să fie capabil de a da dovadă de cunoştinţe şi abilităţi profesionale în 

domeniul juridic şi procedurile legale pentru a servi de exemplu în calitate de martor/ expert în 

instanţa de judecată. 

 Studenţii care se înscriu în programul de masterat în psihologie judiciară este necesar să 

fie promovaţi cu media generală 8pentru următoarele discipline: Metodologia cercetării; 

Psihologia afectivității și proceselor reglatorii; Psihologia personalităţii; Psihologia vârstelor; 

Psihologia socială. 

 Studenţii absolvenţi a altor facultăţi, doritori de a se înscrie în programul de masterat în 

psihologia judiciară, în primul an se vor înscrie la cursurile menţionate mai sus care devin 

obligatorii pentru absolvirea programului. 

 Programul de masterat va oferi studenţilor posibilitatea de a obţine cunoştinţe pertinente 

psihologiei judiciare în baza teoriilor, studiilor de caz şi problemelor sociale prezentate de către 

corpul didactic responsabil de acest masterat.  

Cadrele didactice 

 Plus valoarea a programului de masterat constă în cadrele didactice care predominant 

sunt psihologi licenţiaţi, practicieni, profesionişti, care vor asista învăţarea studenţilor inclusiv 

prin implicarea acestora în discutarea cazurilor din teren, ghidându-i în formarea argumentelor 

profesionale, ştiinţific argumentate. Adiţional, avantajul de a avea un corp didactic format din 

practicieni este că aceştia leagă activitatea teoretică cu cea practică, astfel ancorând studenţii în 

cerinţele pieţii de muncă, componentă importantă în formarea viitorilor profesionişti.  

Finalități de studiu și competențe 

Competențe generale 

1. Studierea proceselor mentale şi a comportamentului uman în contextul judiciar. 

2. Soluţionarea individuală şi în echipă a problemelor psihologice din domeniul judiciar. 

3. Cercetarea şi implementare în activitatea profesională a investigaţiilor psihologice cu 

rezonanță socială. 

4. Elaborarea şi aplicarea diverselor tehnici pentru examinarea inteligenţei,abilităţilor, 

aptitudinilor şi a altor caracteristici umane, interpretarea dateleobţinute şi elaborarea 

recomandărilor necesare. 

5. Realizarea conexiunilor funcţionale între reperele teoretice ale psihologiei cudomeniile 

judiciare în scopul soluţionării obiectivelor profesionale. 

6. Adaptareamesajului/comunicării la diverse contexteprofesionale, 

ţinîndcontdeparticularităţilesubiecţilorimplicaţi. 

Competențespecifice 

1. Cunoaștereașiutilizareaparticularitățilorasistențeipsihologice a copiilorîn conflict cu 

legea. 

2. Medierea interacțiunii copiilor cu statut de victimă /martori a diferitor tipuri de abuzuri 

cu sistemul juridic. 

3. Elaborareaprofilurilorcriminale. 

4. Participarea şi acordarea expertizei psihologicce în cadrul grupurilor de probaţiune. 



5. Asistarea echipelor organelor de forţă în descoperirea infracţiunilor. 

6. Contribuirea la prevenirea comportamentelor infracţionale, prin elaborarea programelor 

comportamentaliste, individualizate pentru copiii în conflict cu legea. 

 

 

 

 

 

 

 

 
CorelațiaFinalități de studiușicompetențe-curriculum ciclul II (Psihologiejudiciară ) 

 

Unitate de curs (modul)/Finalitățile de 

studiu 

Course unit module 

course objectives 

Cod 

Code 

Nr. de 

credite 

ECTS 

Nr. Of 

credits 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Metodologia cercetării 

Research Methods in Psychology 

F.01.O.01 5 x  x x x x   

Statistica Aplicată în psihologie 

Applied Statistics in Psychology 

F.01.O.02 5 x  x x x x   

Psihologia judiciară 

Judicial/Legal Psychology 

F.01.O.03 10 x x x x x x   

Drept penal 

Criminal Law 

S.01.O.04 5    x x    

Drept procesual penal 

Criminal Procedure Law 

S.01.O.05 5    x x    

Psihopatologia şi expertiya psihopatologică 

Psychopathology 

andpsychopathologicalexpertise 

F.02.O.06 10  x x x x    

Criminalistica 

Forensic Sience 

S.02.O.07 5   x x x    

Victimologia 

Victimology 

S.02.O.08 5 x x  x x x   

Strategii de securiyare psihologică 

Strategies for psychological security 

S.02.O.09 5 x  x x  x   

Psihologia delecvenţei juvenile 

Psychology of juveniledelinquency 

S.02.O.10 5 x x x x x x   

Tulburări de personalitate 

Personality disorders 

S.03.O.11 5 x x x x x x   

Psihologie peniternciară 

PenitentiaryPsychology 

Sănătatea ocupaţională 

Occupationalhealth 

S.03.A.12 

S.03.A.13 

5   x  x    

Profil infracţional 

Crimeprofile 

Psihologia comunităţii 

CommunityPsychology 

S.03.A.14 

S.03.A.15 

5 x x x x x    

 



Bazele behaviorismului 

Behaviorism.  

Analiza discursului în context judiciar  

Judicial judgment analysis 

 

S.03.A.16 

S.03.A.17 

5 x x x x x x   

Practica de specialitate 

 Speciality Practice 

 

S.03.O.15 10 x x x   x   

 

Teze de master 

Master Thesis 

S.04.O.16 30         

Cursuri la liberă alegere 

Free choice courses 

          

Sănătatea ocupaţională 

Occupational health 

 5 x    x    

Psihologia comunităţii 

Community Psychology 

 5 x x x x x    

 

 


