
UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA  

FREE INTERNATIONAL UNIVERSITY OF MOLDOVA 

Fișa unității de curs / modulului 

PSIHODIAGNOSTICUL ÎN CADRUL EXPERTIZEI PSIHOLOGICE JUDICIARE. 

Catedra responsabilă Psihologie și Științe ale Educației 

Treapta de studii Studii superioare de masterat, ciclul II 

Programul de masterat Psihologie socială 

Tipul unității de curs / modulului De specializare, obțional 

Credite ECTS 5 

Numărul orelor de contact / Numărul total de ore 30/120 

Forma de evaluare Examen (studiu de caz) 

Anul de studiu / semestrul Anul 1, sem. II 

Limba de predare Română și rusă 

Titularii cursului 
Svetlana Rusnac, dr., conf. univ.; Aliona Melentieva, MA., lect. 

univ. 

 

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 opera cu 

aparatul terminologic al serviciului specializat – expertiză psihologic judiciară, intergrînd noţiunile în modele de explicare 

teoretică a realităţii psihice din cadrul procesului legal şi utilizînd cunoştinţele în proiectarea și rrealizarea EPJ; 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; va aplica metodele de psihodiagnostic în conformitate cu principiile deontologice şi în limitele 

competenţelor psihologului judiciar; va acţiona în calitate de expert în conformitate cu principiile deontologice şi în 

limitele competenţelor psihologului ; va lua decizii în baza informaţiilor disponibile, inclusiv oferite de alţi specialişti; va 

promova o poziţie activă civică, implicându-se în tratarea teoretică şi rezolvarea aplicată a problemelor cu referinţă la cele 

mai actuale aspecte ale vieţii cotidiene; va aplica tehnicile şi metodele de expertizare în cadrul procesului judiciar în 

conformitate cu competențele și limitele prevederilor legale și principiilor deontologice. 
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