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I. PRELIMINARII
Curricula la disciplina „Psihologia comportamentală și investigativă” 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 comportamentală și investigativă, ca ştiinţă şi practică, asigură studiul şi analiza
complexă a comportamentelor umane implicate în procesul judiciar (omul într-o ipostază specială).
De asemenea, disciplina nominalizată 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.
Destinatarii formării: procurori/judecători.
Scopul disciplinei constă în dezvoltarea competenţelor procurorilor şi judecătorilor de a
analiza aspectele psihologice ale activităţii judiciare şi a persoanelor incluse în actul judiciar şi de a
construi activităţile în baza acestor competenţe.
II. COMPETENŢE
Prin studiul disciplinei audientul va obţine următoarele competenţe:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

să stabilească interconexiunea personalitatea infractorului –victimă -martor- context - act
infracţional prin prisma particularităţilor psihologice;
să aplice cunoştinţele psihologice în procesul de comunicare și investigare cu infractorul,
bănuitul, învinuitul şi inculpatul;
să utilizeze concluziile examenului psihologic/expertizei psihologice în calificarea infracţiunii
şi emiterea sancţiunii;
să aprecieze locul şi rolul tehnologiilor psihologice specifice în activitatea judiciară;
să-şi dezvolte competenţe psiho-intelectuale şi moral-afective profesional importante;
să valideze în practica judiciară modelele ştiinţifice elaborate de psihologia generală şi
psihologia socială.
III. PRINCIPALELE OBIECTIVE
să cunoască ariile de competenţă ale psihologiei comportaemntale și investigative şi să
definească rolul acestora în activitatea procurorului/judecătorului;
să aprecieze şi să utilizeze tehnologiile psihologice specifice activităţii judiciare;
să estimeze şi să interpreteze caracteristicele psihologice ale persoanelor implicate în actul
infracţional;
să cunoască aspectele psihologice ale procesului judiciar.
să contribuie efectiv la stabilirea adevărului şi aplicarea legii.
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IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
Psihologia
comportamentală şi
investigativă

Semestrul

Formator

Carolina Trigub

I

Total
pentru
simulări
40 (8/32)

Evaluarea
Evaluare
continuă a
activităţii/
Examen final

V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR ÎN ACTIVITĂŢILE DE
SIMULARE

Nr. d/o

1.

Tema instruirii prin activități simulative

Personalitatea infractorului. Psihologia victimei. Particularităţi
psihologice.
Abordări posibile ale personalității infractorului. Factori biologici,
psihologici și sociali în formarea personalității infractorului.

Numărul de
ore pentru
activitățile
simulative
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Temperamentul. Tipuri de temperament. Tipuri de personalitate:
extrovertit-introvertit.

2

Categorii de infractori. Particularitatile psihologice ale: hoțului,
spărgătorului, tîlharului, infractorului intelectual, asasinului,
infractorului recidivist, infractorului de profesie.

2

Motivul săvîrșirii crimei. Dominante motivaționale. Piramida lui
Maslow.Elaborarea portretului psihologic al criminalului.

2

5.

Psihologia victimei. Tipologia victimelor (tip activ, pasiv, cu inițiativă,
noncritic, universal, tip selectiv, tip situativ, accidental și profesionist) .
Mecanisme de apărare ale personalității. Portretul psihologic al victimei

2

6.

Psihologia martorului. Aspecte psihologice ale mărturiei.
Decodificarea evenimentului judiciar prin prisma proceselor psihice:
senzația, percepția, reprezentarea , imaginația, gîndirea, memoria,

2

2.

3.

4.

3

atenția.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

Influienta emotiilor si a sentimentelor din perspectivele legaturii
martorului cu pricina si partile in proces. Tipuri de martori.

2

Problematica psihologică a mărturiei judiciare de bună credinţă.
Problematica psihologică a mărturiei judiciare de rea credinţă.
Manifestările psiho-comportamentale ale persoanei în procesul de
depunere a mărturiilor.
Interdependenţa comportamentului verbal, para-verbal şi cel non-verbal.

2

Reactivarea informaţiilor. Fidelitatea mărturiei judiciare. Tipuri de
martori.
Sănătatea mintală şi maladiile mintale.
Sănătatea mintală și abordarea persoanelor cu probleme de sănătate
mintală. Istoric. Mituri. Delimitările bolilor psihice

2

Manifestarea tulburarilor de personalitate: (tulburarea bipolară,
tulburarea de personalitate schizoidă, tulburarea de personalitate
paranoidă, personalitatea antisocială, tulburarea de personalitate
Borderline, tulburarea de personalitate histrionică, tulburarea de
personalitate narcisistă, personalitatea fobică, personalitatea
dependentă) Dizabilitatea intelectuală: retardul mintal.Autismul si
tulburarea AHDH.Stresul post-traumatic. Depresia.

2

2

4

Drogurile.Tipuri de droguri (narcotice, psihotrope, precursoare).
Comportamentul adictiv. Co-dependenta.
13.

Consumul de alcool. Cauze psihologice, sociale si biologice.Reactii
comportamentale (intoxicatie patologica, probleme de memorie,
sindromul abstenentei de la alcool, delirium tremens.)

2

Intervievare persoanelor cu dizabilitati psiho-sociale.
14.

Starea de afect. Stabilirea discernamintului persoanei. Formularea
intrebarilor pentru expertiza psihologica judiciara în cazurile legate de
minori.

2

15.

Violenţa şi abuzul asupra copiilor. Expertiza psihologico-judiciară.
Particularitățile de vîrstă ale copiilor.

2

16.

Perspectiva psihologica asupra etapelor audierii copiilor; Abuzul sexual
asupra copiilor. Stresul post-traumatic si revictimizarea.

2

17.

Particularitatile vîrstei adolescentine. Tentativa de suicid prin prisma
tipologiei adolescentului.

2
4

18.

Crizele de vîrstă și crizele familiale. Trauma psihologică. Manifestări și
consecințe

2
40

TOTAL

VI. METODICA ACTIVITĂŢILOR DE SIMULARE/RESURSE LOGISTICE
METODICA ACTIVITĂŢILOR DE SIMULARE

Reguli referitoare la scenariile folosite în cadrul activităţilor
de simulare.
Scenariile conform cărora se vor petrece activităţile de
simulare sunt elaborate de formator pe baza unor studii de
caz, experimente psihologice reale, însă nu se vor copia sau
repeta.
Scenariile sunt modelate astfel încât, pe lângă faptul că, vor
implica situaţii des întâlnite în practica psihologică, vor
scoate în evidenţă subiecte complicate sau dificil de
soluţionat, ceea ce va implica (pentru audienţi) un efort
suplimentar de studiere a comportamentelor psihologice .
Activitatea scrisă în cadrul simulărilor.
Grupul de audienţi se va împărţi, în dependenţă de sarcina
exerciţiul în grupe mici de 2- 4 persoane în fiecare grup.
Rolurile vor fi distribuite în dependenţă de studiile de caz
astfel: un procuror, un judecător, intervievator, victimă,
martor etc. Repartizarea audienţilor pe grupuri şi repartizarea
audienţilor din grupuri pe roluri se face de formator la
începutul orei practice. Tot atunci fiecărui grup i se
repartizează scenariul cauzei care urmează să fie simulată în
dependenţă de tema simulării.
Activitatea scrisă în cadrul grupurilor are loc concomitent, în
toate grupurile.
Aspecte metodice de lucru în grup:
Pe tot parcursul activităţilor scrise în grupuri, formatorul se
află în auditoriu, supraveghează activitatea audienţilor,
răspunde la întrebări, dă recomandări şi direcţionează.
Activitatea verbală în cadrul simulărilor.
La finele fiecărei activităţi de simulare cît şi la finalul
întregului modul de simulare, formatorul dă recomandări
practice, comentează activitatea audienţilor. La fel,
formatorul dă exemple de bune practici şi rele practici.

RESURSE LOGISTICE

 una sau mai multe săli special
amenajate
pentru
simularea
situaţiilor de intervievare a
infractorilor,
victimelor,
martorilor, minorilor.
 cursul de instruire on-line.
 echipament de înregistrare video
şi audio a intevievărilor ;
 o sală dotată cu unul sau mai
multe calculatoare şi printere;
 acces la internet, materiale de
birotică;
 după caz: tablă flip-chart,
proiector.
 tablă inteligentă.
 birotică
(creioane
colorate,
acuarelă, plastelină)
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VII. EVALUAREA
A. Evaluarea continuă a audientului se va face cu două note pe scara de la 1 la 10 pentru fiecare
bloc informaţional şi activitatea de simulare în care este antrenat. La evaluarea activității scrise se
recomandă luarea în calcul a următoarelor criterii:
a)
b)
c)

participarea audienților în cadrul activităților de simulare;
realizarea activităților de simulare individuale și în grup;
efectuarea exerciţiilor, testelor practice, etc.;

B. Evaluarea finală se va realiza prin examen, care v-a conţine subiect de rezolvare a unei
speţe. Iar nota finală va constitui nota medie dintre notele obținute la evaluările fiecărui
bloc informational și nota subiectului de la examen.
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