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Conţinutul succint al cursului: 

Structura psihologică a activităților angajaților organelor afacerilor interne. Cerințe psihologice pentru personalitatea și 

activitățile profesionale ale unui angajat al organelor afacerilor interne 

Modalități psihologice de comunicare. Particularitățile manifestării și caracteristicilor de implementare în activitățile 

angajaților organelor afacerilor interne 

Particularitățile psihologice ale urmăririi și investigației penale 

Psihologia conflictelor în activitatea angajaților organelor afacerilor interne 

Psihologie criminalistică 

 

Finalităţi de studiu: 

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

conținutul psihologic și specificul activității colaboratorilor organelor de poliție; va cunoaște activitatea psihologului în 

comisariatele de poliție; va cunoaște principiile deontologice, poseda cunoștințelor juridice privind activitatea polliției; va 

deține abilitatea de cercetare teoretico-practică individuală, evidențiere a momentelor principale, asimilare reflexivă a 

metodelor noi; va întocmi programe de asistență psihologică a colaboratorilor organelor de poliție;  va poseda abilități de 

utilizare a principiilor organizării asistenței psihologice a colaboratorilor organelor de poliție; va aplica valori și principii 

etice, cunoștințele și abilitățile în cadrul asistenței psihologice a colaboratorilor organelor de poliție; va identifica și 

recunoaște punctele forte și potențialul în toate ființele umane; va respecta cadrul de competențe și limitele profesiei de 

psiholog, 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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