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Conţinutul succint al cursului: 

Introducere (delimitări conceptuale, puncte de vedere, accepțiuni, definiții, exigente, argumente, incursiune istorica in 

materie)  

Analiza psihologică a actului infracțional 

Cuplul penal victimă – agresor 

Analiza psihologică a personalității martorului și mărturiei judiciare 

Psihologia urmăririi penale 

Detectarea științifică a comportamentelor simulate 

Psihologia judecării cauzelor penale și civile 

Noțiuni generale ale psihologiei penitenciare 

Conferință de totalizare: Dezvoltarea teoretico-aplicativă a psihologiei judiciare în RM și România 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: să opereze cu 

aparatul terminologic al disciplinei, intergrînd noţiunile în modele de explicare teoretică a evenimentului cu conţinut 

juridic; să explice particularităţile comportamentului deviant şi delincvent, fenomenul complex al infracţiunii; să 

determine şi să interpreteze factorii care condiţionează infracţiunea; să identifice factorii care determină calitatea de 

victimă a persoanei; să reproducă conţinutului programelor de acţiune cu diverse categorii de persoane împlicate în 

evenimentul cu conţinut juridic; să definească şi să explice probleme concrete din spectrul fenomenelor şi proceselor care 

au loc în cadrul activităţii juridice; să stabilească şi să aplice programe de investigaţie a fenomenului cu conţinut juridic; 

să analizeze comportamentul deviant şi infracţional prin prisma modelelor teoretico-explicative ale psihologiei juridice; să 

utilizeze cunoştinţele psihologic-judiciare în planificarea anumitor acţiuni procesual-penale şi / sau procesual civile: de 

implicare a consultantului, specialistului, expertului psiholog; să întocmească un program de cercetare a unei speţe cu 

conţinut juridico-penal; să selecteze metode potrivite investigaţiei empirice a comportamentului infractorului; să 

recomande metode de profilaxie a crimei şi vicitimizării ; va avansa permanent în cunoașterea problemelor actuale ale 

psihologiei juridice. 
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