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Conţinutul succint al cursului: 

Noţiuni generale despre EPJ în procedura penală și civilă.  

Expertiza psihologic-judiciară (EPJ) – procedură. 

EPJ în procesul penal. 

EPJ în procesul civil. 

Organizarea şi realizarea expertizei psihologic-judiciare. 

Metode utilizate în cadrul EPJ. 

Psihodiagnosticul în cercetarea psihologic-judiciară. 

Construirea profilul psihologic al victimei.  

Construirea profilul psihologic al infractorului în cadrul EPJ. 

Construirea profilul psihologic al părților în cadrul EPJ în procesul civil. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: va oferi o 

explicaţie conceptual-metodologică a problemelor personalităţii în cadrul legal, structurării psihicului, sănătăţii şi 

patologiilor carre condiționează acțiuni semnificative pentru decizia judiciare; va determina modul de implicare a 

psihologului în calitate de expert judiciar; va reproduce particularităţile esenţiale ale diferitor metode de cercetare în 

cadrul EPJ; va demonstra capacitatea de organizare a metodelor de cercetare diagnostică, organizare a EPJ și întocmire a 

concluziilor expertului; ținând cont de particularitățile cazului, va deține capacitatea de a defini obiective și scopuri și 

stabili un plan de expertizare în conformitate cu acestea; va aplica metodele de psihodiagnostic în conformitate cu 

principiile deontologice şi în limitele competenţelor psihologului judiciar; va poseda capacitatea de a rezista în condiții de 

extremă, de a influența favorabil comportamentul unor persoane provocatoare sau supuse unui risc major; va lua decizii în 

baza informațiilor disponibile, inclusiv oferite de alți specialiști din domeniu dreptului, medicinii, sănătății mentale etc.; 

va aplica tehnicile şi metodele de expertizare în cadrul procesului judiciar în conformitate cu competențele și limitele 

prevederilor legale și principiilor deontologice.; va respecta cadrul de competențe și limitele profesiei de psiholog angajat 

în diverse domenii ale psihologiei juridice, realizând activități profesionale în conformitate cu acestea; va contribui 

permanent la avansarea profesională proprie în carieră, recurgând periodic la autoanaliză și autoevaluare, precum și la 

servicii profesionale de supervizare. 
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