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ROMÂNIA 

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA  
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 

DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAŢIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ 
 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 
 
 
 

1. Date despre program 
 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 
1.3. Departamentul Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană 
1.4. Domeniul de studii  
1.5. Ciclul de studii  
1.6. Programul de studii / Calificarea  
 

2. Date despre disciplină 
 
2.1. Denumirea disciplinei  
2.2. Titularul activităţilor de curs  
2.3. Titularul activităţilor de seminar  

2.4. Anul de studiu  2.5. Semestrul  2.6. Tipul de 
evaluare  2.7. Regimul 

disciplinei  

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

 
3.1. Număr de ore pe săptămână  Din care 3.2. curs  Din care 3.3. seminar/ laborator  
3.4. Total ore din planul de învăţământ  Din care 3.5. curs  Din care 3.6. seminar/ laborator  
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  
Tutoriat  
Examinări  
Alte activităţi:………………..  
3.7. Total ore studiu individual  
3.8. Total ore pe semestru  
3.9. Numărul de credite  

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1. de curriculum 

 

4.2. de competenţe 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului 
 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului 
 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

 

Competenţe 
transversale 

 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 
7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

 

7.2 Obiectivele 
specifice 

 

 
8. Conţinuturi 

 
8.1 Curs  Metode de predare Observații 
   

   

   

   

   



3 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie  
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8.2 Seminar / laborator  Metode de predare Observații 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie  
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 

 
10. Evaluare 

 
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală 

10.4. Curs    

 
10.5. Seminar/ laborator    

Oficiu   
10.6. Standard minim de performanţă 

 

 
 
 

 

Data completării:   Semnătura titularului de curs:           Semnătura titularului de seminar: 

.........................   ..................................................           ..................................................... 

 

Data avizării în departament                    Semnătura directorului de departament 

         .........................                      ............................................................ 


	24 Anul de studiu: III
	25 Semestrul: 6
	26 Tipul de evaluare: EX.
	27 Regimul disciplinei: DS
	oreTutoriat: 5
	41 de curriculum: Nu este cazul
	71 Obiectivul general al disciplinei: Familiarizarea studenților cu principalele modele teoretice din psihologia personalității infractorului, modalitățile de evaluare si aplicațiile lor în practica judiciară
	72 Obiectivele specifice: • Să cunoască principalele teorii ale fenomenului si comportamentului infractional;• Să explice relatia dintre fiecare teorie a personalitătii infractorului si modalitatea specifică de evaluare;
	81 CursRow1: Notiuni fundamentale
	81 CursRow2: Teorii ale fenomenului si comportamentului infracțional: Teoriile psiho-biologice
	81 CursRow3: Teoriile social-cognitive
	81 CursRow4: Teoriile psiho-morale
	Bibliografie: Bus, I. (1997). Psihologie judiciară. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană.Bus, I. (2005). Psihologie si infracŃionalitate. Vol 1. Fundamente teoretice. Cluj-Napoca: Editura ASCR.. Bibliografia opționalăOpre, A. (2003, 2006). Introducere în teoriile personalităŃii. Cluj-Napoca: Editura ASCR. Eysenck,H, & Eysenck, M. (1999). Descifrarea comportamentului uman. Bucuresti: Editura Teora.Dragomirescu, V.T.(1976). Psihosociologia comportamentului deviant. Bucuresti: Ed. Științifică si Enciclopedică.Păunescu, C. (1994). Agresivitatea si condiŃia umană.Bucuresti: Ed.Tehnică.!!! Notă: din lucrările menționate mai sus, este obligatorie parcurgerea doar a capitolelor aferente temelorpredate la curs !!!
	82 Seminar  laboratorRow1: Devianta socială si delincventa
	Metode de predareRow1_2: Exemple, dezbateri     
	fill_3_3: 
	82 Seminar  laboratorRow2: Aplicatii ale teoriilor fenomenului si comportamentului infractional
	Metode de predareRow2_2: Exemple, dezbateri     
	fill_6_3: 
	82 Seminar  laboratorRow3: Teste de investigare a personalitătii infractorului – aplicatii
	Metode de predareRow3_2: Exemple, dezbateri     
	fill_9_3: 
	82 Seminar  laboratorRow4: Întocmirea profilului psihologic al infractorului - aplicatii
	Metode de predareRow4_2: Exemple, dezbateri     
	fill_12_2: 
	82 Seminar  laboratorRow5: Infractorul intelectual: escrocul, falsificatorul, santajistul – aplicatii
	Metode de predareRow5_2: Exemple, dezbateri     
	fill_15_3: 
	82 Seminar  laboratorRow6: Criminalul în serie – caracterizare, exemplificări
	Metode de predareRow6: Exemple, dezbateri     
	fill_18_2: 
	82 Seminar  laboratorRow7: Criminalul în serie – caracterizare, exemplificări
	Metode de predareRow7: Exemple, dezbateri     
	fill_21_2: 
	82 Seminar  laboratorRow8: Profiling; Tehnica de lucru a profilerului
	Metode de predareRow8: Exemple, dezbateri     
	fill_24_2: 
	82 Seminar  laboratorRow9: Profiling; Tehnica de lucru a profilerului
	Metode de predareRow9: Exemple, dezbateri     
	fill_27: 
	82 Seminar  laboratorRow10: Măsuri de protectie împotriva victimizării
	Metode de predareRow10: Exemple, dezbateri     
	fill_30_2: 
	82 Seminar  laboratorRow11: Suicidul – schemă de interventie în conduita suicidara
	Metode de predareRow11: Exemple, dezbateri     
	fill_33: 
	82 Seminar  laboratorRow12: Comportament juvenil. Factori
	Metode de predareRow12: Exemple, dezbateri     
	fill_36: 
	82 Seminar  laboratorRow13: Comportamente atipice la unii detinuti
	Metode de predareRow13: Exemple, dezbateri     
	fill_39: 
	82 Seminar  laboratorRow14: Violenta colectiva
	Metode de predareRow14: Exemple, dezbateri     
	fill_42: 
	101 Criterii de evaluare: Cunoașterea elementelor teoretice fundamentale
	102 Metode de evaluare: Examen scris
	fill_8: 80%
	101 Criterii de evaluare105 Seminar laborator: Activitatea și pregătirea de referate, analize
	102 Metode de evaluare105 Seminar laborator: Prezența și activitatea în cadrul grupei
	fill_11: 20%
	fill_13_2: 0
	fill_14: - răspunsurile să nu cuprindă erori grave - activitate minimă în timpul semestrului (participare la activităţi în cadrul seminariilor) + prezenţă 70% la seminarii,   - descrierea problematicii, fără surprinderea semnificației acesteia.
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Ciclul de studii:  Licență
	Programul de studii:  Studii de Securitate 
	Titular curs: Dr. Gabriela Culda
	Titular seminar: Dr. Gabriela Culda
	ore / sapt: 3
	ore curs: 2
	ore seminar: 1
	ore plan: 36
	total ore curs: 24
	total ore seminar: 12
	studiu: 26
	documentare: 24
	pregatire: 28
	examinari: 6
	altele: 
	Total ore studiu individual: 89
	Total ore pe semestru: 125
	numar credite: 5
	de competente: Nu este cazul
	conditii curs: Sala cu videoproiector
	conditii seminar: Sala cu videoproiector
	competente profesionale: - Cunoastere si intelegere- Explicare si interpretare- Instrumental-aplicative- Atitudinale
	competente transversale: Dezvoltarea abilitătilor de comunicare; Utilizarea gândirii creative, a rationamentului inductiv si analogic; Capacitatea de a lua decizii ferme si rapide; Capacitatea de a face predictii referitoare la evolutia fenomenului infractional; Stabilirea si evaluarea modului de operare; Capacitatea de a oferi strategii pentru audierea infractorilor
	81 CursRow5: Analiza psihologică a actului infracțional
	Metode de predareRow1: prelegere, descoperire   
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	fill_3_2: 
	fill_6_2: 
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	fill_12: 
	fill_15_2: 
	coroborare: Conținutul tematic este de actualitate; Contribuie la estimarea prejudiciului infracțiunii; Oferă tehnicioperative si eficiente de investigare si audiere a infractorilor; Elaborează profilul psihologic alinfractorului; Oferă strategii de contracarare si prevenire a actelor infracționale
	Domeniul de studiu:  Științe Politice
	21 Denumirea disciplinei: Psihologie criminalistică și judiciară
	8: prelegere, descoperire   
	6: prelegere, descoperire   
	7: prelegere, descoperire   
	9: prelegere, descoperire   
	11: prelegere, descoperire   
	12: prelegere, descoperire   
	13: prelegere, descoperire   
	14: prelegere, descoperire   
	10: prelegere, descoperire   
	222: 
	111: 
	333: 
	555: 
	444: 
	666: 
	777: 
	888: 
	999: 
	abc: Tipuri de infractori
	bce: Profilul personalitătii infractorului
	cde: Particularitătile psihologice ale diferitelor categorii de infractori
	def: Delincventa juvenilă
	efg: Psihologia victimei
	fgh: Particularitătile psihologice ale mărturiei si martorului
	ghi: Tipuri de martori
	hij: Psihologia mediului penitenciar
	ijk: Aspecte psiho-sociale ale reeducării detinutilor
	Bibliografie_212: Bus, I. (1997). Psihologie judiciară. Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană.Bus, I. (2005). Psihologie si infracționalitate. Vol 1. Fundamente teoretice. Cluj-Napoca: Editura ASCR..!!! Notă: din lucrările menționate mai sus, este obligatorie parcurgerea doar a capitolelor aferente temelor predate la curs si seminar !!!


