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DESPRE AUTOR

Alin Leș este doctor în psihologie criminologică
(psihologie și criminologie) al Universității din
București, pe tema fantasmelor sexuale normale și
parafilice în populația normală și la agresorii
sexuali violatori. Deține studii și specializări în
psihologie clinică, criminologie, drept penal,
tehnica poligraf, științele educației și teologie.
În 2016 introduce în premieră națională studiul
psihologiei criminologice la Universitatea din
București, în cadrul masterului „Psihologie
aplicată în domeniul securității naționale”,
disciplina „Psihopatologie, psihocriminologie și
evaluarea comportamentului simulat”. În prezent
este profesor asociat la Universitatea din Pitești,
unde predă „Psihologie judiciară și criminologică”.
Oferă consultanță psihologică, judiciară și
criminologică
pentru
investigatori,
legiști,
psihiatri, psihoterapeuți, agresori sexuali și părțile
vătămate. A publicat 20 de lucrări în domeniul
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psihologiei sociale, psihanalitice, comportamentale, criminologice și de cuplu, dintre care
amintim: Criminologie și psihologie criminologică
(Oscar Print, 2013), Monologuri PSI despre cuplul
modern (Paideia, 2013), În logica științelor
criminale
(co-autor
Ruxandra
Rășcanu),
Psihopatologia fantasmelor sexuale (Universul
Juridic, 2018), Cum văd eu iubirea. Un A-Z clinic
(Ars Docendi, 2020), Psihologie criminologică.
Rolul psiho(pato)logiei clinice în descifrarea
comportamentului criminal (Universitară, 2020),
101 libertăți în vremea pandemiei. Realități
psiho-socio-comportamentale
ale
românilor
(Universitară,
2020),
Despre
minciună
(Universitară, 2020).
Autorul este cunoscut în România pentru
construirea instrumentului psihologic Chestionar
de Evaluare a Fantasmelor Sexuale (CEFS). De
asemenea, acesta este membru al Diviziei 39 a
Asociației Americane de Psihologie: Societatea de
Psihanaliză și Psihologie Psihanalitică.

Alin Leș has completed a PhD in Criminological
Psychology (Psychology and Criminology) at the
University of Bucharest on the topic of normal and
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paraphiliac sexual phantasies in normal subjects
and sexual offenders (rapists). He has also studied
and participated in specialist training programmes
in Clinical Psychology, Criminology, Criminal Law,
Polygraph Techniques, Educational Sciences and
Theology.
In 2016, Mr Leș was the first to introduce
Criminological Psychology as a subject in Romania
at the University of Bucharest through the
Master’s Programme „Applied Psychology in the
Field of National Security” in „Psychopathology,
Psychological Criminology and the Assessment of
Simulated Behaviour”. He is currently an Associate
Professor with the University of Pitești, where he
teaches „Judicial and Criminological Psychology”.
Mr Leș provides psychological, judicial and
criminological advice to investigators, forensic
pathologists,
psychiatrists,
psychotherapists,
sexual offenders and victims. He has published 20
papers in the field of social, psychoanalytical,
behavioural,
criminological
and
couple’s
psychology, some of which are: Criminologie și
psihologie
criminologică
(Criminology
and
Criminological Psychology) (Oscar Print, 2013),
Monologuri PSI despre cuplul modern (PSI
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Monologues on the Modern Couple) (Paideia, 2013),
În logica științelor criminale (Insight into the Logic
of Criminal Sciences) (co-author Ruxandra
Rășcanu), Psihopatologia fantasmelor sexuale (The
Psychopathology of Sexual Phantasies) (Universul
Juridic, 2018), Cum văd eu iubirea. Un A-Z clinic
(My Perspective on Love. A Complete Clinical
Analysis) (Ars Docendi, 2020), Psihologie
criminologică. Rolul psiho(pato)logiei clinice în
descifrarea
comportamentului
criminal
(Criminological Psychology. The Role of Clinical
Psycho(patho)logy
in
Deciphering
Criminal
Behaviour) (University Printing House, 2020), 101
libertăți
în
vremea
pandemiei.
Realități
psiho-socio-comportamentale ale românilor (101
Liberties During the Pandemic. Psychological, Social
and Behavioural Realities in Romania) (University
Printing House, 2020), Despre minciună (On Lies)
(University Printing House, 2020).
Mr Leș is well-known in Romania for having
created
the
Sexual
Phantasy
Assessment
Questionnaire (CEFS) psychological instrument. He
is also a member of Division 39 of the American
Psychological
Association:
Society
for
Psychoanalysis and Psychoanalytical Psychology.
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