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Conţinutul succint al cursului: 

Noțiunea de infracțiune: conținut legal și psihologic 

Subiectul infracțiunii: caracterizare legală și psihologică 

Noțiunile de responsabilitate – iresponsabilitate: prevederi legale și conținut psihologic 

Analiza psihologică a cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei 

Participanții la infracțiune și analiza psihologică a participației 

Infracțiunea: clasificare și analiză psihologică 

Conferință de totalizare: Rolul psihologiei în efectuarea justiției penale 

 

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 infractorului, fenomenul complex al infracţiunii prin prisma cunoștințelor psihologice; să 

analizeze comportamentul infracţional prin prisma modelelor teoretico-explicative psihologice; să utilizeze cunoştinţele psihologic-

judiciare în planificarea anumitor acţiuni procesual-penale: de implicare a consultantului, specialistului, expertului psiholog, de 

organizare a urmăririi penale; 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 ; să 

poată de sine stătător  să analizeze prevederile legale prin utilizarea cunoștințelor psihologic-judiciare.  
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