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PLAN DE ÎNV ĂŢĂMÂNT  
PLAN OF STUDY 

  
Nivelul calificării conform ISCED – 7 
Qualification level according to ISCED - 7 
 
Domeniul general de studiu  –  031 Știin țe sociale și comportamentale  
General field of study – 031 Social and behavioral sciences 
 
Program de master  –    Psihologie judiciară  (MP)  
Master program –   Judicial psychology  (MP) 
 
Numărul total de credite de studiu – 120 
Total number of study credits – 120 
 
Titlul ob ţinut – master în știin țe sociale și comportamentale 
Awarded title - Master in social and behavioral sciences 
 
Baza admiterii – diplomă de studii superioare de licență sau un act echivalent de studii 
Admission basis - Higher education diploma or an equivalent act of study 
 
Forma de organizare a învăţământului –  cu frecvență  
Form of educational organization – full-time 
 
Limba de instruire – română 
Language of study - Romanian 

CHI ŞINĂU, 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CALENDARUL UNIVERSITAR/GRAFICUL PROCESULUI DE INSTR UIRE   

UNIVERSITY CALENDAR / TRAINING PROCESSING GRAPHIC 

 

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNV ĂŢĂMÂNT 
THE CONTENT OF THE STUDY PLAN 

 

Inclusiv 
Including 

Numărul de ore pe 
săptămână 

Number of hours per week 

od 
Code 

Modulul / disciplina 
Module / course 

Total 
ore 

Total 
hours Contact 

direct 
Direct 
contact 

Lucru 
individual  
Individual 

work C
ur

s 
C

o
u

rs
e
 

S
em

in
ar

 
S

e
m

in
a

rs
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bo

ra
to

r 
L

a
bo

ra
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e
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Forma 
de 

evaluar
e 

Evaluat
ion 

form 

Numă
r de 

credit
e 

Numb
er of 

credits 

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

ANUL I/  YEAR the 1st 

Semestrul I/ The 1st  semester 

F.01.O.01 Metodologia cercetării 
psihologice și statistica 
aplicată în psihologie 
Methodology of 
psychological research and 
applied statistics in 
psychology 
 

   300 75 225 2 3  E 10 

F.01.O.02 Psihologia judiciară 
Judicial psychology   

300 75 225 2 3  E 10 

F.01.O.03 Drept penal 
Criminal law 

150 45 105 2 1  E 5 

S.01.O.04 Criminalistica 
Criminology 

150 45 105 1 2  E 5 

Total semestrul I/  Totally per the 1st 
semester 

900 240 660 8 8  5 30 

Semestrul II/ The 2nd semester 

F.02.O.05 Psihopatologia și expertiza 
psihiatrică 
Psychopathology and psychiatric 
expertise 

300 60 240 2 2 

 

E 

10 

S.02.O.06 Victimologia 
Victimology 

150 45 105 1 2  E 5 

Activit ăţi didactice 
Educational activities 

Sesiuni de examene 
Exam sessions 

Vacanţe 
Vacation 

Anul de studii 
Year of study 

 
Sem. I 

 
Sem. II 

 
Sem. I 

 
Sem. II 

Stagii de 
practică 

Internships Iarn ă 
Winter 

Primăvară 
Spring 

Vară 
Summer 

I 10.09-23.12 
(15 

săptămâni) 
(15 weeks) 

30.01-26.05 
(15 săptămâni) 

(15 weeks) 

09.01-30.01 
(3 săptămâni) 

(3 weeks) 

27.05-16.06 
(3 săptămâni) 

(3 weeks) 

- 24.12-8.01 
(2 

săptămâni) 
(2 weeks) 

29.04-07.05 
Paşte 
Easter 

(1 săptămână) 
(1 week) 

24-06-31.08 
(10 săptămâni) 

(10 weeks) 

II 09.09-17.11 
(10 

săptămâni) 
(10 weeks) 

- 09.01-30.01 
(3 săptămâni) 

(3 weeks) 

- 18.11-22.12 
(5 săptămâni) 

(5 weeks) 

23.12-8.01 
(2 

săptămâni) 
(2 weeks) 

20.04-28.04 
Paşte 
Easter 

(1 săptămână) 
(1 week) 

- 



S.02.O.07 Strategii de securizare 
psihologică 
Psychological security strategies 

150 45 105 2 1 
 

E 
5 

S.02.O.08 Psihologia delecvenței 
juvenile 
Psychology of juvenile 
delinquency 

150 45 105 1 2 

 

E 

5 

Total semestrul II/ Totally per the 2nd 
semester 

900 240 660 7 9  5 30 

TOTAL ANUL I/ TOTALLY per the 1st 
YEAR 

1800 480 1320 15 17  10 60 

ANUL II/ The 2nd YEAR  

Semestrul III/ The 3rd semester 

S.03.O.09 Tulburări de personalitate 
Personality disorders 

150 40 110 2 2  E 5 

S.03.A.10 
 
 
S.03.A.11 

Psihologie penitenciară 
Penitentiary Psychology 
 
Sănătatea ocupațională 
Occupational health 

150 
 
 

40 
 
 

110 
 
 

2 
 
 

2 
 
      

E 5 

S.03.A.12 
 
 
S.03.A.13 

Profil infracțional 
Criminal profile 
 
Psihologia comunității 
Community Psychology 

150 
 
 

40 
 
 

110 
 
 

2 
 
 

2 
 
  

E 5 

S.03.A.14 
 
 
S.03.A.15 

Bazele behaviorismului 
The Basics of Behaviorism 
 
Analiza discursului în 
context judiciar 
Analysis of the discourse in a 
judicial context 

150 
 
 

40 
 
 

110 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

 

E 5 

 Practica de specialitate/ 
Internshipsde speciality  300  300         10 

Total semestrul III 
Totally per the 3rd semester  

900 160 740 8 8  5 30 

Semestrul IV/The 4th semester 

Teza de master/ Master thesis 900  900     30 

Total semestrul IV/ Totally per the 4th 
semester 

900  900     30 

TOTAL ANUL II/ TOTALLY PER the 
2nd YEAR  1800 160 1640 8 8  5 60 

TOTAL program/ TOTALLY per 
program 

3600 640 2960 23 25  15 120 

STAGIILE DE PRACTIC Ă/ INTERNSHIPS DE SPECIALITY 
Nr. 
d/o 

Stagiile de practică 
Internships 

Sem. Săptămâni 
Weeks 

Ore 
Hours 

Perioada 
Period 

Număr de 
credite 

Number of credits 

1 Practica de  specialitate/ Specialty 
Internship 

III 6 300 noiembrie-
decembrie 
november-
december 

10 



Total/ Totally 300  10 
 

FORMA DE EVALUARE FINAL Ă A PROGRAMULUI DE STUDII/ 
FINAL EVALUATION FORM OF THE PROGRAM OF STUDIES  

Nr. d/o Examenul de master 
Master exam 

Perioada 
Period 

Număr de credite 
Number of credits 

1 Susţinerea tezei de master 
Presentation of the master thesis 

Iunie 
June 

30 

 
DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE/ COURSES ON FREE CHOICE 

Ore/săptămână 
Hours/week 

Nr. d/o Denumirea disciplinei 
The course title 

Total 
ore 

Total 
hours 

Anul 
Year 

Sem. 

C S L 

Evaluarea 
Evaluation 

Credite 
Credits 

1 Sănătatea ocupaţională  
Organizational health 

150 45 105 1 2  E 5 

2 Psihologia comunităţii 
Community Psychology 

150 45 105 1 2  E 5 

Total/ Totally 300 90 210 35 35   10 

 

MINIMUM CURRICULAR / PRERECHIZIT PENTRU PROGRAMUL D E MASTER 
THE CURRICULUM MINIMUM /PRECAPACITIES FOR MASTER PROGRAM 

Inclusiv 
Including 

 
Ore/săptămână 

Hours/week 
Cod 
Code 

Denumirea disciplinei 
The course title 

Total 
ore 

Total 
hours 

Contact 
direct 
Direct 
contact 

Lucru 
individual 
Individual 

work 

 C S L 

Evaluarea 
Evaluation 

Credite 
Credits 

F.01.O.001 Istoria psihologiei 
The history of 
psychology 

150 60 90  2 2  E 6 

F.01.O.003 Psihologia proceselor 
cognitive 
Psychology of cognitive 
processes 

180 90 90  3 3  E 6 

F.01.O.004 Psihologia afectivității 
şi proceselor reglatorii  
Psychology of 
Affectivity and 
Regulatory Processes 

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 
Psychology of 
personality and 
personality traits 

180 75 105  3 2  E 6 

 Total 
Totally 

 

900 450 450 14 16  5 30 

 
NOTĂ EXPLICATIV Ă/ EXPLANATORY NOTE 

 

    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 
penală până la prezentarea în instanţa de judecată, asistarea victimelor traficului, 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 cadrul Ministerului Justiţiei a fost creată Direcţia Probaţiune unde consilierii 
de probaţiune administrează cazurile copiilor condamnaţi la pedepse alternative detenţiei. Acest tip 
de probaţiune prevede un sistem de practici şi strategii sociale,  prevăzute de lege, menite să asigure 
supravegherea infractorilor din partea comunităţii şi reintegrarea lor socială. 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. 1101 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. 

 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. 
 
Obiectivele 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, 

- 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.  
 
Posibilităţi de angajare 
 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. 
 
Argumentarea gradului de solicitare a specialiştilor pe piaţa muncii 

 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 8 pentru 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 vor susţine minimum curricular. 

 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.  

 
Finalit ăți de studiu și competențe  
 
Competențe specifice  

1. Cunoașterea și utilizarea particularităților asistenței psihologice a copiilor în conflict cu 
legea. 

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

3. Elaborarea profilurilor criminale. 
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. 
 

 
MATRICEA COREL ĂRII FINALIT ĂŢILOR DE STUDII 

THE MATRIX OF CORRELATION OF STUDY FINALTIES 
Finalităţi de studii / Competenţe specifice 

Study finalities/Specific competences 
Unități de conținut  

Units 
Cod/Code Nr. credite 

Number of 
credits 
ECTS 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Metodologia cercetării 
psihologice şi Statistica 
aplicată în psihologie 
Methodology of 
psychological research 
Applied Statistics in 
Psychology 

F.01.O.01 
 

 
10 

x 
x 

 x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

Psihologia judiciară 
Judicial psychology   

F.01.O.02 10 x x x x x x 

Drept penal 
Criminal law 

F.01.O.03 5    x x  

Criminalistică 
Criminology 

S.02.O.04 5   x x x  

Psihopatologia și 
expertiză 
psihopatologică/ 
Psychopathology and 
psychiatric expertise 

F.02.O.05 10  x x x x  

Victimologia 
Victimology 

S.02.O.06 5 x x  x x x 

Strategii de securizare S.02.O.07 5 x  x x  x 



psihologică/ 
Psychological security 
strategies 
Psihologia delecvenței 
juvenile 
Psychology of juvenile 
delinquency 

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

Tulburări de 
personalitate 
Personality disorders 

S.03.O.09 5 x x x x x x 

Psihologie penitenciară 
Penitentiary 
Psychology 
 
Sănătatea ocupațională 
Occupational health 

S.03.A.10 
 
 
 
S.03.A.11 

5   x  x  

Profil infracţional 
Criminal profile 
 
Psihologia comunităţii 
Community Psychology 

S.03.A.12 
 
 
S.03.A.13 

5 x x x x x  

Bazele behaviorismului 
The Basies of 
Behaviorism 
 
Analiza discursului in 
context judiciar 
Analysis of the discurse 
in judicial context 

S.03.A.14 
 
 
 
S.03.A.15 

       

Practica de specialitate 
InternshipSpecialty  

 10 x x x   x 

Teza de master 
master thesis 

 30       

Cursuri la liber ă 
alegere / Courses at 
free choice 

        

Sănătatea ocupaţională  
Occupational health 

 5 x    x  

Psihologia comunităţii 
Community Psychology 

 5 x x x x x  

 


