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FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „DANUBIUS” Galați 

1.2 Facultatea /  Drept 

1.3 Departamentul Drept Public și Drept Privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii1 Licență 

1.6 Programul de studii  Drept 

1.7 Forma de învăţământ Învăţământ la Distanţă 

1.8 Anul universitar 2019-2020 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei PSIHOLOGIE JUDICIARĂ 

2.2 Coordonator de disciplină Conf.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara 

2.3 Tutori Conf.univ.dr. Mocanu Lăcrămioara 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul IV 2.6 Tipul de evaluare E4 2.7 Regimul disciplinei2 D.opț. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1 Total ore din planul 

de învățământ 

28 din care: 3.2 

S.I. 

14 3.3 AT 4 3.4 TC 10 3.5  AA - 

3.6 Distribuția fondului de timp pentru studiu individual suplimentar ore 

Studiul individual după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 5 

Pregătire activităţi aplicative asistate, laboratoare, teme, referate, portofolii, teste și eseuri 5 

Examinări     2 

Alte activități   

3.7 Total ore de studiu individual suplimentar 22  

3.8 Total ore pe semestru 50  

3.9 Numărul de credite 2  

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competențe C.1. Utilizarea adecvata a conceptelor, teoriilor, paradigmelor si metodologiilor din domeniul 

psihologic si juridic 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a SI • Conexiune internet 

5.2 de desfășurare a AT • Sală  dotată cu videoproiector și acces la Internet şi echipament de 

predare multimedia 

5.3 de desfășurare a TC • Conexiune internet 

5.2 de desfășurare a AA • Sală dotată cu calculatoare şi conexiune internet 

 

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte 

disciplina.) 
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C.6 Utilizarea concepte fundamentale din domeniul psihologiei  

Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie  

• Identificarea mecanismelor psihice care acţionează în situaţii specifice de agresiune din perspective 

agresorului, victimei, martorului  

Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei 

• Descrierea unor instrumente specifice utilizate în evaluarea din psihologia juridică  

• Prezentarea aspectelor specifice ale investigaţiei psihologice în psihologia judiciară 

 
1 licență, masterat, doctorat 
2 obligatorie, opţională, facultativă 
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CT1 Respectarea  principiilor deontologice specifice profesiei 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

Explicarea şi interpretarea conceptelor fundamentale şi a teoriilor specifice 

din psihologia judiciară 

 

7.2 Obiectivele specifice 

Utilizarea unui limbaj de specialitate.  

Descrierea mecanismelor psihice, folosind diferite modele teoretice, pentru 

categoriile de infractor, agresor, victimă, martor  

Prezentarea actului infracţional din perspectiva exploratorie 

Descrierea particularităţi tipologice care indică o personalitate înclinată spre 

acte infracţionale Prezentarea unor aspecte psihologice privind delincventa 

juvenilă 

Explicarea unor fenomene psihosociologice care apar într-un mediu privativ 

de libertate  

Prezentarea unor instrumente de investigaţie utilizate în psihologia judiciară 

(raportul psihologic, psihotehnici pentru determinarea diferitelor grade de 

capacitate şi responsabilitate juridică, poligraful etc.) 

 

8. Conținuturi 

8.1 SI Nr.ore Metode de predare Observații 

Psihologie judiciară - noţiuni introductive.  

Obiectul, problematica şi obiectivele disciplinei  

Personalitatea infractorului.  

2 ore Prelegere, dezbatere, ppt 

explicaţia,conversaţia 

euristică,dezbaterea, 

brainstorming-ul, 

problematizarea, studiul 

de caz, analiza, sinteza, 

prezentări video, sistem 

e-learning 

- 

Aspecte psihologice referitoare la actul infracţional. 

Crima, scena crimei. Tipuri de motivaţii care susţin 

comportamentul infracţional 

2 ore 

Particularităţi tipologice ale infractorului. Factori 

conjuncturali ce determină comportamentul 

infracţional. Situaţii declanşatoare pentru actul 

infracţional. Aspecte ale psihologiei  victimei. 

2 ore 

Aspecte referitoare la psihologia martorului şi a 

mărturiei Martorul ocular şi reacţiile emoţionale ale 

acestuia 

2 ore 

Aspecte psihologice privind delincvenţa juvenilă. 2 ore 

Eroarea judiciară. Mecanisme psihologice. Cauze ale de 

apariţiei erorilor judiciare. 

2 ore 

Investigaţia psihologică în psihologia judiciară. 

Raportul psihologic. Poligraful şi hipnoza în practica 

judiciară. Psihotehnici utilizate pentru determinarea 

capacităţii şi responsabilităţii juridică. Evaluarea 

juridică a personalităţilor psihopate. 

2 ore 

8.2 AT Nr.ore 

Particularităţile raportului psihologic în practica 

judiciară. Probele psihologice utilizate în psihologia 

judiciară 

 2ore 

Aspecte psihologice privind infractorul. 2 ore 

8.3 TC Nr.ore 

Mărturia judiciară – aspecte psihologice. Psihologia 

magistratului.  Aspecte psihologice ale intervenţiei 

avocatului. 

3 ore  

Determinarea responsabilităţii juridice. Utilizarea 

poligrafului. Investigaţia psihologică în stabilirea 

responsabilităţii juridice. 

2 ore 

Mediul penitenciar – strategii de intervenţie şi reinserţia 

socială 

2 ore 

Particularităţi psihologice cu privire la victimizare şi 

autovictimizare. 

3 ore 

8.4 AA Nr.ore 
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Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 

- Suport de studiu disponibil pe platforma Sakai 

Butoi, I.T., Butoi, T.( 2004). Psihologie Judiciara. Tratat, Bucuresti, Editura Fundatiei Romania de Maine;  

Badea-Butoi T., Voinea, D., Iftenie, V., Butoi, A., Nicole, G., Zarnescu, C., Butoi, I., Prodan, M. (2004). Victimologie. 

Curs universitar. Ed. Penguin Book, Bucuresti  

Badea Butoi T. (2011). Psihologie judiciara. Tratat universitar. Editura SOLARIS PRINT, Bucuresti.  

Zlate, M., (2000). Introducere în psihologie. Iaşi: Polirom; 

 

Bibliografie de elaborare a suportului de studii 

Anzieu, D., Charbert, C. (2010) Metode proiective, Ed. Trei, Bucureşti  

Bogdan, T., Sântea I. (1983). Comportamentul uman în procesul judiciar. Bucureşti: Editura Ministerului de Interne;  

Buş, I. (2005). Psihologie şi infracţionalitate. Vol 1. Fundamente teoretice. Cluj-Napoca: Editura ASCR., 

Butoi, I.T., , Butoi, T.( 2004). Psihologie Judiciara. Tratat, Bucuresti, Editura Fundatiei Romania de Maine;  

Butoi, T., Mitrofan, N., Zdrenghea, V.( 1997). Psihologie judiciară, Bucureşti: Şansa; 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 

profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Continuturile stiintifice ale temelor propuse in cadrul acestei discipline sunt in concordanta cu cele din alte 

centre universitare din tara si din strainatate, cu rezultatele recente ale cercetarii stiintifice in domeniul psihologiei 

judiciare. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Evaluare finală Se evaluează răspunsurile Examen scris 70% 

10.5 TC Se evaluează răspunsurile Evaluare continua/Teme de 

control 

30% 

10.6 AA Se evaluaează conţinutul 

proiectului şi răspunsurile la 

întrebări 

Susținere proiect/lucrări practice - 

    

10.7 Standard minim de performanță 

• cunoaşterea în proporţie de 50% a informaţiei transmise; 

• activitate la seminar de 50 %. 

 

Data completării  Semnătura coordonatorului de disciplină 

   

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

  

 


