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Conţinutul succint al cursului:
Psihologia judiciară – ştiinţă şi practică
Raportul psihologic al individului uman şi grupului social cu cadrul legislativ
Psihologia personalităţii infracţionale şi a devierilor normativ-morale şi comportamentale
Psihologia delincvenţei juvenile
Psihologia actului infracţional comis în grup
Psihologia victimei şi a martorului
Psihologia urmăririi penale
Expertiza psihologic-judiciară (EPJ)
Psihologia activităţilor în cadrul judecării cauzelor penale şi civile
Psihologia privării de libertate

Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:
va cunoaşte şi reproduce cadrul de noţiuni şi concepte fundamentale, diverse perspective ale demersului psihologic din
punct de vedere teoretic, utilizându-le în explicarea dezvoltării psihicului în onto- şi filogeneză, a persoanei, grupului şi
situaţiei sociale; va cunoaşte bazele intervenţiei în diverse domenii ale psihologiei – psihodiagnostic, consiliere
psihologică, psihoterapie, adoptând o viziune critică şi nuanţată privind modelele asistenţiale ale persoanei, grupului şi
fenomenului psihosocial în conformitate cu principiile etice şi deontologia profesională;va selecta şi aplica multiple
perspective ale demersului psihologic practic în raport cu persoana, grupul şi situaţia, respectând principiile etice şi
deontologia profesională şi în conformitate cu conţinutul problemei şi comanda socială;va promova în activitatea
profesională imaginea psihologului contemporan, caracterizat de profesionalism în activitatea de psihodiagnostic
(identificare) – intervenţie, autenticitate, toleranţă socială, spirit creativ şi inovativ, responsabilitate personală, deschidere
spre schimbare, autonomie a deciziilor.
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