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I.

PRELIMINARII

Curriculumul cursului „Psihologia judiciară” se încadrează în problematica reformei
sistemului de justiţie din Republica Moldova şi se axează pe tendinţele actuale de dezvoltare a
competenţelor profesionale ale judecătorilor şi procurorilor. Studierea acestei discipline are
menirea de a contribui la familiarizarea audienţilor programului de formare iniţială organizat de
Institutul Naţional al Justiţiei cu psihologia individului aflat în conflict cu norma juridică,
rolurile care-i revin acestuia în „drama judiciara”.
Psihologia judiciară, ca ştiinţă şi practică, asigură studiul şi analiza complexă a
comportamentelor umane implicate în procesul judiciar (omul într-o ipostază specială). De
asemenea, cursul nominalizat oferă audienţilor posibilitatea de a studia caracteristicile
psihosociale ale participanţilor la acţiunea judiciară, modul în care aceste caracteristici apar şi se
manifestă în condiţiile concrete şi speciale ale interacţiunii lor în cele trei faze: faza preinfracţională, infracţională propriu-zisă şi post-infracţională.
Prezentul curriculum ,,Psihologia judiciară” nu are menirea de a reflecta holistic toate
domeniile de competenţă ale psihologiei judiciare, dat fiind numărul limitat de ore rezervat
acestei discipline şi competenţele dobândite de către audienţi în procesul de formare universitară.
Atenţie sporită în procesul de predare a cursului va fi acordată particularităţilor psihologice ale
personalităţii infractorului şi a actului infracţional, tehnologiilor psihologice specifice activităţii
judiciare.
Curriculumul „Psihologia judiciară” propune o abordare modernă a procesului de predare
– învăţare - evaluare în învăţământul postuniversitar. În acest sens, acest document are
următoarele funcţii:
- reglează procesul de instruire;
- asigură repere privind proiectarea didactică şi realizarea orelor de curs şi practice în
procesul de formare profesională;
- asigură baza elaborării notelor de curs, testelor de evaluare, softurilor educaţionale;
- asigură baza criterială şi instrumentală a evaluării rezultatelor obţinute de către
participanţi;
- orientează experţii la realizarea trans-disciplinarităţii şi tematicii crros-curriculare,
prevăzute de cadrul naţional al calificărilor.
Curriculumul este adaptat la condiţiile procesului de formare profesională a judecătorilor şi
procurorilor. Concomitent, curriculumul „Psihologia judiciară” reprezintă un bun suport pentru
toate categoriile de specialişti care într-un fel sau altul participă la înfăptuirea actului de justiţie
şi ale căror decizii au influenţă asupra vieţii celor aflaţi sub incidenţa legii.
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Cadrul conceptual al curriculum-ul „Psihologia judiciară”
Curriculumul „Psihologia judiciară” se axează pe următoarele abordări:
Abordarea conceptuală
Această abordare are la bază concepţia educaţiei centrate pe cel ce învaţă, care are în centrul
atenţiei audientul cu particularităţile, necesităţile şi interesele sale. Concepţia educaţiei
centrate pe cel ce învaţă, la rândul său, se axează pe următoarele repere:
• audientul este privit ca subiectul principal al procesului educaţional;
• instituirea relaţiilor „subiect-subiect” în procesul educaţional;
• interconexiunea experienţei proprii, a celei sociale şi a reperelor ştiinţifice;
• finalităţile sunt exprimate în termeni de competenţe (valori, atitudini, capacităţi,
cunoştinţe);
• respectarea principiilor educaţiei centrate pe cel ce învaţă:
- Principiul umanismului, care reclamă recunoaşterea valorii, irepetabilităţii,
integrităţii personalităţii omului; recunoaşterea dreptului la libera dezvoltare şi
manifestare a aptitudinilor;
- Principiul dezvoltării cognitive active, care reclamă organizarea activităţii de
învăţare prin „ interacţiune cu celălalt” pentru crearea câmpului de tensiune
intelectuală; atmosferei emoţionale; oferirea oportunităţilor de manifestare a
individualităţii; dezvoltarea experienţelor comportamentale;
- Principiul individualizării, care reclamă proiectarea şi organizarea demersului
didactic luând în consideraţie particularităţile specifice ale fiecărui audient.
Abordarea structurală
Curriculumul dat se axează pe următoarele variabile: concepţie (cadru conceptual),
obiective/finalităţi, conţinuturi, strategii didactice, strategii de evaluare, timpul alocat pentru
instruire.
Abordarea procesuală
Această abordare presupune trei procese inter-conexe: proiectare, implementare, evaluare.
Particularităţile abordării procesuale în contextul Curriculumului „Psihologia judiciară” ţin
de următoarele:
• dominarea strategiilor didactice active şi interactive;
• dominarea formelor cooperante de formare-învăţare;
• formarea şi dezvoltarea competenţelor personale şi profesionale.
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II. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI
Obiectivele de formare în cadrul acestei discipline sunt următoarele:
la nivel de cunoaştere
la nivel de aplicare
- să identifice ariile de
- să proiecteze sarcinile
competenţă ale psihologiei
psihologiei judiciare în
judiciare;
activitatea profesională;
- să definească rolul
- să interpreteze
psihologiei judiciare în
comportamentul
activitatea judecătorului şi
infractorului prin prisma
procurorului;
particularităţilor
- să caracterizeze
psihologice;
particularităţile psihologice
- să aplice cunoştinţele
ale personalităţii
psihologice în procesul de
infractorului;
comunicare cu infractorul;
- să definească problematica
- să utilizeze procedeele
psihologică a mărturiei
tactice de ascultare a
judiciare de bună credinţă şi
învinuitului sau a
de rea credinţă;
inculpatului;
- să explice coordonatele
- să identifice şi să
psihologice ale procesului
înregistreze manifestările
judiciar;
psiho-comportamentale
- să explice posibilităţile de
ale anchetatului în
utilizare a tehnologiilor
procesul depunerii
psihologice specifice
mărturiilor;
activităţii judiciare.
- să utilizeze concluziile
examenului psihologic în
calificarea infracţiunii şi
emiterea sancţiunii;
- să administreze
tehnologiile psihologice
specifice activităţii
judiciare în situaţii
adecvate.

la nivel de integrare
- să argumenteze
interconexiunea
personalitatea infractorului
– context - act infracţional;
- să interpreteze influenţa
particularităţilor psihologice
individuale asupra
comportamentului
infracţional;
- să aprecieze locul şi rolul
tehnologiilor psihologice
specifice în activitatea
judiciară;
- să integreze concluziile
expertizei psihologice în
viziunea generală cu privire
la infracţiune;
- să propună noi soluţii / idei
privind aplicarea
cunoştinţelor psihologice în
practica judiciară;
- să transfere prin extrapolare
bunele practici de aplicare a
psihologiei în justiţie din
Europa
în
activitatea
profesională proprie;
- să-şi dezvolte competenţele
psiho-intelectuale şi moralafective profesional
importante.
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III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Codul
disciplinei

Semestrul

În total ore

Curs

Seminare

III

14 ore

4 ore

10 ore

Evaluarea
Finală
colocviu diferenţiat

IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
N

Tema

Realizarea în timp
(ore)
Teorie
Practică
2

1.

Obiectul, rolul şi ariile de competenţă ale psihologiei judiciare

2.

Psihologia personalităţii infractorului

2

4.

Mărturia judiciară

2

6.

Psihologia procesului judiciar

2

7.

Tehnologii psihologice specifice activităţii judiciare

2

4

Total:

4
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V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI
Obiective de referinţă
- să cunoască ariile de competenţă ale
psihologiei judiciare;
- să definească rolul psihologiei judiciare în
activitatea judecătorului şi procurorului;
- să propună noi soluţii / idei privind
aplicarea cunoştinţelor psihologice în
practica judiciară;
- să proiecteze sarcinile psihologiei
judiciare în activitatea profesională;

Unităţi de conţinut
Obiectul, rolul şi ariile de competenţă ale
psihologiei judiciare.
Obiectul de studiu al psihologiei judiciare.
Scopul şi obiectivele psihologiei judiciare.
Obiectivele teoretice şi obiectivele practicaplicative ale psihologiei judiciare. Beneficiarii
cunoştinţelor de psihologie judiciară. Rolul
psihologiei judiciare în activitatea judecătorului şi
procurorului. Probleme importante care stau în
atenţia psihologiei judiciare.

Personalitatea infractorului
Psihologia personalităţii infractorului.
- să caracterizeze particularităţile
Caracteristicele nucleului personalităţii criminale
psihologice ale personalităţii infractorului; care condiţionează trecerea la actul infracţional:
- să interpreteze comportamentul
egocentrismul,
labilitatea
emoţională,
infractorului prin prisma
agresivitatea, indiferenţa afectivă.
particularităţilor psihologice;
Caracteristicile cheie ale personalităţii delincvente:
- să compare comportamentul
instabilitatea emotiv acţională, inadaptarea socială,
infractorului de tip achizitiv cu
căutarea satisfacţiei materiale sau morale prin
comportamentul infractorului de tip
intermediul
infracţiunii,
duplicitatea
violent;
comportamentului infracţional.
- să interpreteze influenţa particularităţilor Tipologia infractorilor
psihologice individuale asupra
Indicatori
ce
caracterizată
personalitatea
comportamentului infracţional;
infractorului: tipul crimei săvârşite; scopul şi
motivul infracţiunii, sentimentul vinovăţiei;
modalităţile de comitere a infracţiunii; situaţia şi
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- să definească problematica psihologică a
mărturiei judiciare de bună credinţă;
- să definească problematica psihologică a
mărturiei judiciare de rea credinţă;
- să identifice şi să înregistreze
manifestările psiho-comportamentale ale
persoanei în procesul depunerii
mărturiilor;
- să realizeze conexiuni între
comportamentul verbal şi cel non-verbal
al persoanei;
- să recunoască comportamentul simulat
după indicatorii verbali, para-verbali, nonverbali.
- să cunoască coordonatele psihologice ale
procesului judiciar;
- să utilizeze concluziile examenului
psihologic în calificarea infracţiunii şi
emiterea sancţiunii;
- să propună noi soluţii / idei privind
aplicarea cunoştinţelor psihologice în
practica judiciară;

- să explice posibilităţile de utilizare a

provocările comiterii infracţiunii; totalitatea
circumstanţelor agravante şi atenuante; atitudinea
infractorului faţă de cele săvârşite.
Clasificările tipurilor de infractori: în funcţie de
gradul
de
conştientizare
şi
control
al
comportamentului criminal; în funcţie de tendinţa
de repetare a acţiunilor criminale; în funcţie de
gradul de pregătire infracţională; în funcţie de
modul în care personalitatea infractorului afectează
comportamentul propriu; în funcţie de orientarea
sistemului de valori al infractorului.
Caracteristica psihologică a categoriilor de
infractori: infractorul agresiv sau violent,
infractorul achizitiv, infractorul recidivist.
Particularităţile psihologice ale comunicării cu
infractorul.
Mărturia judiciară
Problematica psihologică a mărturiei judiciare de
bună credinţă.
Problematica psihologică a
mărturiei judiciare de rea credinţă.
Manifestările psiho-comportamentale ale persoanei
în procesul depunerii mărturiilor.
Interdependenţa comportamentul verbal, paraverbal şi cel non-verbal al persoanei.
Procesele psihice implicate in dobândirea
informaţiei de câtre martor. Calitatea si
veridicitatea datelor dobândite prin senzaţii
Memoria ca proces de stocare a informaţiei.
Reactivarea informaţiilor. Fidelitatea mărturiei
judiciare. Tipuri de martori.
Psihologia procesului judiciar
Particularităţile psihologice ale acţiunilor incluse în
procesul de judecată.
Aspectele psihologice ale organizării examinării în
procesul judiciar. Reglarea relaţiilor interpersonale
în procesul analizei cazului penal: strategii de
conduită. Aspectul cognitiv al activităţii
judecătorului.
Psihologia interogării în cadrul procesului judiciar.
Tactici de utilizare a întrebărilor.
Întrebările
utilizate pentru diagnosticul şi înlăturarea
mărturiilor falsificate.
Psihologia duelului judiciar.
Particularităţile
psihologice
ale
activităţii
procurorului în procesul judiciar. Cuvântarea
procurorului.
Psihologia inculpatului.
Aspecte psihologice ale aprecierii infracţiunii şi
stabilirea pedepsei. Psihologia stabilirii sentinţei
penale.
Tehnologii psihologice specifice activităţii
judiciare
1. Psihotehnica observării profesionale
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tehnologiilor psihologice specifice
activităţii judiciare;
- să aprecieze locul şi rolul tehnologiilor
psihologice specifice în activitatea
judiciară;
- să administreze tehnologiile psihologice
specifice activităţii judiciare în situaţii
adecvate,
- să transfere prin extrapolare bunele
practici de aplicare a psihologiei în justiţie
din Europa în activitatea profesională
proprie.

Definirea spiritului de observare profesională.
Componentele senzoriale şi de personalitate în
contextul observării profesionale.
Procedee de stimulare şi organizare a procesului de
observare profesională: procedee care ajută la
asigurarea intensităţii observării, procedee de
organizare a procesului de observare, procedee care
asigură sensibilitatea înaltă a organelor de simţ,
procedee care măresc gradul de conştientizare a
celor observate, procedee care măresc stabilitatea
celor observate.
2. Expertiza psihologică judiciară
Rolul expertizei psihologice în practica judiciară,
limitele ei de competenţă. Ordonarea, realizarea şi
promovare expertizei psihologice judiciare;
elaborarea şi prezentarea raportului de expertiză;
utilizarea rezultatelor expertizei psihologice
judiciare.
Întrebările soluţionate de expertiza psihologică
judiciară pe dosare penale şi civile.
3. Elaborarea portretului psihologic al
criminalului în baza urmelor lăsate la locul
crimei.
Scopul aplicării tehnicii. Limitele de aplicare a
tehnicii. Principiile conceptuale care stau la baza
elaborării şi utilizării tehnicii.
Etapele de alcătuire a portretului psihologic al
criminalului: reconstituirea tabloului crimei;
identificarea şi interpretarea psihologică a
comportamentului individual al criminalului.
Tehnici de identificare a acţiunilor individuale ale
infractorului. Tehnici de interpretare psihologică a
acţiunilor individuale ale infractorului.

7

VI. SUGESTII PENTRU LUCRUL INDIVIDUAL AL AUDIENŢILOR
Subiecte / Probleme
Forme de realizare
1.Evaluarea
iniţială
a 1. Chestionar
cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinii audienţilor faţă de
curs.
2.
Personalitatea 1. Însărcinări practice.
infractorului
2. Modelări de situaţii.
3. Analiza studiului ştiinţific.
4.
Modelarea
portretului
psihologic al unui anumit tip
de infractor.

Modalităţi de evaluare
analiza
cantitativă
şi
calitativă a răspunsurilor.

3. Mărturia judiciară

1. Simularea manifestărilor
psiho-comportamentale
ale
persoanei în procesul depunerii
mărturiilor.
2. Modelarea situaţiilor de
demonstrare a interdependenţei
comportamentul verbal, paraverbal şi cel non-verbal al
persoanei.
3
Modelarea
portretului
psihologic al unui anumit tip
de martor.

- portretul psihologic al unui
anumit tip de martor elaborate;
portofoliul
indicatorilor
comportamentali verbali, paraverbali şi cei non-verbali ai
persoanei.

1. Argumentarea aspectelor
psihologice
ale
rolului
judecătorului
în
procesul
judiciar.
2. Modelarea situaţiilor apărute
la diferite etape ale procesului
judiciar.
3.
Analiza
aspectului
motivaţional al infracţiunii în
cadrul studiului de caz.
4. Exersarea competenţei de
identificare a particularităţilor
psihologice individuale ale
inculpatului pentru organizarea
interogării în cadrul procesului
judiciar şi în vederea stabilirii
pedepsei.
5. Psihotehnici în practica 1.Însărcinări practice.
judiciară
2.Argumentarea răspunsului.
3.Elaborarea
unui
format
pentru observare.
4.Elaborarea
unui
format
pentru analiza urmelor la locul
crimei, în scopul elaborării
portretului
psihologic
al
infractorului.

cunoaşterea
aspectelor
psihologice
ale
rolurilor
judecătorului;
- capacitatea de a analiza
latura
motivaţională
a
infracţiunii şi de a utiliza
această informaţie la stabilirea
sentinţei penale;
- capacitatea de a identifica
particularităţile
psihologice
individuale ale inculpatului şi
utilizarea acestora la stabilirea
sentinţei penale.

4. Procesul judiciar

identificarea
motivaţiei
adecvate pentru crima săvîrşită
de către diferite categorii de
infractori;
- interpretare orală;
- portretul psihologic al
infractorului elaborat.

- formatul pentru observare
elaborat;
- formatul pentru analiza
urmelor la locul crimei
elaborat;
- portretele psihologice ale
infractorilor achizitiv, violent
şi minor elaborate;
- întrebările pentru expertiza
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5.Lucrul în grupuri mici: psihologică
judiciară
pe
elaborarea
portretului diferite tipuri de dosare
psihologic al unui anumit tip formulate.
de infractor.
6.Formularea
întrebărilor
pentru expertiza psihologică
judiciară pe un anumit tip de
dosar.
VII. EVALUAREA
Evaluarea performanţelor audienţilor va consta din evaluarea curentă şi evaluarea finală.
A. Evaluarea curentă se va realiza în baza:
(a) rezolvării sarcinilor aplicative în cadrul seminarelor (modelări, studii de caz, lucrul de
grup, elaborări, expres-dezbateri, etc.);
(b) prezentării referatelor;
(c) prestaţia audientului la orele de curs.
B. Evaluarea finală: colocviu diferenţiat care va consta dintr-o evaluare scrisă ce va cuprinde
subiectele din curriculum. Evaluarea scrisă va fi divizată în 2 părţi, după cum urmează:
(a) un subiect teoretic;
(b) un subiect de rezolvare a unei situaţii aplicative.
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