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Notă informativă 

cu privire la Programul de master “Psihologia juridică” în instituţiile de 

învăţămînt superior din Republica Moldova 

 

Programul de master “Psihologia juridică” este orientat spre pregătirea 

specialiştilor în domeniul psihologiei juridice, consacrat cercetării şi aplicării 

practice a metodelor psihologice în identificarea şi cercetarea problemelor cu 

caracter judiciar. Programul este axat pe cele mai reprezentative componente ale 

domeniului precum: psihologia comportamentului delicvent şi infracţional, 

psihopatologia legală, asistenţa şi reabilitarea victimelor şi infractorilor, medierea 

juridică etc. Organizat în module şi conţinînd discipline obligatorii şi opţionale, 

programul oferă posibilitatea pregătirii generale în domeniu şi specializării în arii 

practice ale psihologiei juridice. 

Programul pune accent atît pe teorie şi cercetare, cît şi pe instruirea practică în 

domeniile de evaluare, asistenţă, expertizare şi reabilitare. 

 În cadrul Universităţii de Stat din Moldova, la Facultatea Psihologie şi 

Ştiinţe ale Educaţiei începînd cu anul de studii 2014-2015 a fost lansat Programul 

de master “Psihologia judiciară”( masterat de profesionalizare), cu o durată de 1,5 

ani, 90 credite de studii. În decembrie 2015 şi-a încheiat studiile prima promoţie la 

specialitatea “Psihologia judiciară” constituită din 22 persoane. În anul de studii 

2015-2016 s-au înscris la Programul de master “Psihologia judiciară” 11 persoane. 

În cadrul Universităţii de Stat Alecu Russo din Bălţi, la Facultatea de Ştiinţe 

ale Educaţiei, Psihologie şi Arte începând cu anul de studii 2008-2009 a fost lansat 

Programul de master “Psihologia juridică” (masterat de profesionalizare), cu o 

durată de 2 ani, 120 de credite de studii. Actualmente instituţia are 5 promoţii la 

această specializare cu un număr total de 80 de absovenţi. 

În cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, la Facultatea 

Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială începînd cu anul de studii 

2013-2014 a fost lansat Programul de master “Psihologia juridică”(masterat de 

cercetare), cu o durată de 2 ani, 120 de credite de studii, forma de organizare a 
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studiilor fiind învăţămînt la zi.  În anul de studii 2014-2015 şi-a încheiat studiile 

prima promoţie la specialitatea “Psihologia juridică” constituită din 12 persoane, 

obţinînd titlul  de master în ştiinţe sociale. În anul de studii 2014-2015 s-au înscris 

la Programul de master “Psihologia juridică” 10 persoane. Iar în anul de studii 

2015-2016 au fost înscrişi  la Programul de master “Psihologia juridică” 5 

persoane. 

 

 

Informaţii mai detaliate cu privire la Programul de master “Psihologia juridică” pot 

fi accesate la adresa: 

 

Universitatea de Stat din Moldova 

http://usm.md/?page_id=1901 

Decan al Facultăţii Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

Guţu Vladimir 

tel.0 22 577558 

 

Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi 

Decan al Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte  

Ciobanu Lora 

tel. 00 231 52358 

 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 

http://psihologie.ulim.md/studii/masterat/planuri-studii 

Decan al Facultăţii Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială 

Rusnac Svetlana 

tel. 0 22 225785 

http://usm.md/?page_id=1901
http://psihologie.ulim.md/studii/masterat/planuri-studii

