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Aprobat 

Prorector, Alexandru Cauia  __________________2019 

 

ORARUL FACULTĂŢII ŞTIINŢE SOCIALE ȘI ALE EDUCAŢIEI  

CATEDRA PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI 

CICLUL II- MASTERAT 

PROGRAME DE MASTER: 

41,42 PCCP -ANUL 1/ 51,52 PCCP - ANUL 2 - Psihologie clinică și consiliere psihologică 

43 PJ -ANUL 1/ 53 PJ - ANUL 2 - Psihologie juridică 

44 PS –ANUL 1 Psihologie socială  

SEMESTRUL I  anul studii 2019-2020 

17.00 – 21.30 (5 ore academice) 

DATA 41 PCCP 42 PCCP RU 43 PJ 44 PS 51 PCCP RO 52 PCCP RU 53 PJ 

30.09.19 

 

Adunare 

17.00 

c.344 

Adunare 

17.00 

c.344 

Adunare 

17.00 

c.344 

Adunare 

17.00 

c.344 
 

Psihosexologia aplicată 

Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter c. 337 

 Psihosexologie și 

sexopatologie: aspecte 

legale 

Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter c. 337 

 

 

 

 

 

Doctrinologia consilierii 

psihologice şi psihoterapiei în 

domeniul clinic 
Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter c.337 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 

Lungu V. dr., conf.univ.c.341 

  

 

Asistenţa psihologică a 

cazurilor de violenţă în 

familie 
Rusnac S.dr.,conf.univ. 

c. 344 

 

 Evaluarea și asistenţa 

psihologică a cazurilor de 

violenţă în familie 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

c. 344 

 

02.10.19 Doctrinologia consilierii 

psihologice şi psihoterapiei în 

domeniul clinic 
Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter c.337 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 

Lungu V. dr., conf.univ. c.341 

  Asistenţa psihologică a 

cazurilor de violenţă în 

familie 
Rusnac S.dr.,conf.univ. 

c. 344 

 

Psihosexologia aplicată 

Dr., Caunova Natalia 

c.338 

Evaluarea și asistenţa 

psihologică a cazurilor de 

violenţă în familie 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

c. 344 

 

03.10.19 Doctrinologia consilierii 

psihologice şi psihoterapiei în 

domeniul clinic 
Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter c.337 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 

Lungu V. dr., conf.univ. c.341 

  Asistenţa psihologică a 

cazurilor de violenţă în 

familie 
Rusnac S.dr.,conf.univ. 

c. 344 

 

 Evaluarea și asistenţa 

psihologică a cazurilor de 

violenţă în familie 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

c. 344 

 

04.10.19  Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 

Lungu V. dr., conf.univ. . c.341 

Doctrinologia consilierii 

psihologice şi psihoterapiei în 

domeniul clinic 
Caunova Natalia dr. 

c.338 

Metodologia și etica 

cercetării în domeniul 

psihologiei juridice 

Lungu V. dr., conf.univ. . 

c.341 

Metodologia și etica 

cercetării în domeniul 

psihologiei sociale 

Lungu V. dr., conf.univ. . 

c.341 

   

        

07.10.19 Doctrinologia consilierii 

psihologice şi psihoterapiei în 

domeniul clinic 
Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter c. 337 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 

Lungu V. dr., conf.univ. c.341 

 Domeniile aplicate ale 

psihologiei sociale 
Ștefârța A. dr., conf.univ. 

c.347 

 Psihosexologia aplicată 

Dr., Caunova Natalia 

c.344 

 

08.10.19 Noţiuni avansate de 

neuropsihologie şi psihopatologie 

Bugai R.dr.,conf.univ.inter. 

c. 341 

 

 Psihopatologie și tulburări 

de personalitate: sindroame 

clinice cu implicație 

judiciară 

Bugai R.dr.,conf.univ.inter. 

  c. 341 

Domeniile aplicate ale 

psihologiei sociale 
Ștefârța A. dr., conf.univ 

c.347 

Psihosexologia aplicată 

Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter c.337 

 Psihosexologie și 

sexopatologie: aspecte 

legale 

Mohammadifard Gh 
dr. conf univ.inter c.337 
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09.10.19 Doctrinologia consilierii 

psihologice şi psihoterapiei în 

domeniul clinic 
Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter c.337 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 

Lungu V. dr., conf.univ 

c.341 

 Domeniile aplicate ale 

psihologiei sociale 
Ștefârța A. dr., conf.univ 

c.347 

Asistenţa psihologică a 

cazurilor de violenţă în 

familie 
Rusnac S.dr.,conf.univ. 

c. 344 

 Evaluarea și asistenţa 

psihologică a cazurilor de 

violenţă în familie 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

c. 344 

 

10.10.19 Noţiuni avansate de 

neuropsihologie şi psihopatologie 

Bugai R.dr.,conf.univ.inter. 

c. 341 

 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 

Lungu V. dr., conf.univ 

c.338 

 

Psihopatologie și tulburări 

de personalitate: sindroame 

clinice cu implicație 

judiciară 

Bugai R.dr.,conf.univ.inter. 

c. 341 

Domeniile aplicate ale 

psihologiei sociale 
Ștefârța A. dr., conf.univ 

c.347 

Psihosexologia aplicată 

Mohammadifard Gh 
dr. conf univ.inter  

c. 337 

 Psihosexologie și 

sexopatologie: aspecte 

legale 

Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter  

c. 337 

11.10.19 Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 

Lungu V. dr., conf.univ. 

c. 341 

Doctrinologia consilierii 

psihologice şi psihoterapiei în 

domeniul clinic 
Caunova Natalia dr. 

c. 338 

Metodologia și etica 

cercetării în domeniul 

psihologiei juridice 

Lungu V. dr., conf.univ. 

c. 341 

Metodologia și etica 

cercetării în domeniul 

psihologiei sociale 

Lungu V. dr., conf.univ. 

c. 341 

 

Psihosexologia aplicată 

Mohammadifard Gh 
dr. conf univ.inter c. 337 

 Psihosexologie și 

sexopatologie: aspecte 

legale 

Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter c. 337 

        

17.10.19   Cunoștințe teoretice 

avansate de psihologie 

juridică 

Ștefârța A. dr., conf.univ. 

c. 347 

 Psihosexologia aplicată 

Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter c. 339 

Consilierea psihologică 

şi psihoterapia de grup: 

forme şi metode 

Calancea A. dr, conf. 
univ  c.341 

Psihosexologie și 

sexopatologie: aspecte 

legale 

Mohammadifard Gh 
dr. conf univ.inter c. 339 

18.10.19 Doctrinologia consilierii 

psihologice şi psihoterapiei în 

domeniul clinic 
Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter c.337 

 

Doctrinologia consilierii 

psihologice şi psihoterapiei în 

domeniul clinic 
Caunova Natalia dr. 

c. 341 

Cunoștințe teoretice 

avansate de psihologie 

juridică 

Ștefârța A. dr., conf.univ 

. c. 347 

 

 Asistenţa psihologică a 

cazurilor de violenţă în 

familie 
Rusnac S.dr.,conf.univ. 

c. 344 

Consilierea psihologică 

şi psihoterapia de grup: 

forme şi metode 

Calancea A. dr, conf. 

univ  c.341 

Evaluarea și asistenţa 

psihologică a cazurilor de 

violenţă în familie 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

c. 344 

        

21.10.19 Psihologia clinică 
Calancea A. dr, conf. univ 

c.341 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 

Lungu V. dr., conf.univ 

c. 338 

  Psihosexologia aplicată 

Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter c. 344 

Psihosexologia aplicată 

Dr., Caunova Natalia 

c. 337 

 

Psihosexologie și 

sexopatologie: aspecte 

legale 

Mohammadifard Gh 
dr. conf univ.inter c. 344 

22.10.19 Noţiuni avansate de 

neuropsihologie şi psihopatologie 

Bugai R.dr.,conf.univ.inter. 

c. 341 

 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 

Lungu V. dr., conf.univ 

c. 337 
 

Psihopatologie și tulburări 

de personalitate: sindroame 

clinice cu implicație 

judiciară 

Bugai R.dr.,conf.univ.inter. 

c. 341 

 Consilierea psihologică şi 

psihoterapia de grup: 

forme şi metode 

Calancea A. dr, conf. univ 

c.338 

 Programe de reabilitare 

psihologică și 

psihosocială a 

infractorilor 
Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter c.347 

23.10.19 Psihologia clinică 
Calancea A. dr, conf. univ 

c.341 

Doctrinologia consilierii 

psihologice şi psihoterapiei în 

domeniul clinic 
Caunova Natalia dr. c. 338 

 

   Asistenţa psihologică a 

cazurilor de violenţă în 

familie 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

c. 344 

 

Programe de reabilitare 

psihologică și 

psihosocială a 

infractorilor 
Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter c. 337 

24.10.19 Noţiuni avansate de 

neuropsihologie şi psihopatologie 

Bugai R.dr.,conf.univ.inter. 

c. 341 

 

 Psihopatologie și tulburări 

de personalitate: sindroame 

clinice cu implicație 

judiciară 

Bugai R.dr.,conf.univ.inter. 

c. 341 

   Programe de reabilitare 

psihologică și 

psihosocială a 

infractorilor 
Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter c. 337 
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25.10.19        

        

28.10.19 Psihologia clinică 

Calancea A. dr, conf. univ 

c.341 

      

29.10.19 Noţiuni avansate de 

neuropsihologie şi psihopatologie 

Bugai R.dr.,conf.univ.inter. 

c.341 

 Psihopatologie și tulburări 

de personalitate: sindroame 

clinice cu implicație 

judiciară 

Bugai R.dr.,conf.univ.inter. 

c.341 

 Consilierea psihologică şi 

psihoterapia de grup: 

forme şi metode 

Calancea A. dr, conf. univ 

c.338 

 Programe de reabilitare 

psihologică și 

psihosocială a 

infractorilor 
Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter c. 337 

30.10.19 Psihologia clinică 
Calancea A. dr, conf. univ 

c.341 

Doctrinologia consilierii 

psihologice şi psihoterapiei în 

domeniul clinic 
Caunova Natalia dr. c.337 

  Asistenţa psihologică a 

cazurilor de violenţă în 

familie 
Rusnac S.dr.,conf.univ. 

c. 344 

 Evaluarea și asistenţa 

psihologică a cazurilor de 

violenţă în familie 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

c. 344 

31.10.19 Noţiuni avansate de 

neuropsihologie şi psihopatologie 

Bugai R.dr.,conf.univ.inter. 

c.341 

Psihologia clinică 
Calancea A. dr, conf. univ 

c.338 

Psihopatologie și tulburări 

de personalitate: sindroame 

clinice cu implicație 

judiciară 

Bugai R.dr.,conf.univ.inter. 

c.341 

   Programe de reabilitare 

psihologică și 

psihosocială a 

infractorilor 
Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter c.337 

01.11.19 Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 

Lungu V. dr., conf.univ 
. c.341 

Psihologia clinică 
Calancea A. dr, conf. univ 

c.338 

Metodologia și etica 

cercetării în domeniul 

psihologiei juridice 

Lungu V. dr., conf.univ.  

c.341 

Metodologia și etica 

cercetării în domeniul 

psihologiei sociale 

Lungu V. dr., conf.univ. 

 c.341 

  Programe de reabilitare 

psihologică și 

psihosocială a 

infractorilor 
Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter c.337 

        

04.11.19 Psihologia clinică 
Calancea A. dr, conf. univ 

c.341 

Psihologia socială a personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ. c.337 

   Asistenţa psihologică a 

cazurilor de violenţă în 

familie 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

c. 344 

 

05.11.19 Noţiuni avansate de 

neuropsihologie şi psihopatologie 

Bugai R.dr.,conf.univ.inter. 

c.341 

Psihologia socială a personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ. 

 c.337 

Psihopatologie și tulburări 

de personalitate: sindroame 

clinice cu implicație 

judiciară 

Bugai R.dr.,conf.univ.inter. 

c.341 

 Consilierea psihologică şi 

psihoterapia de grup: 

forme şi metode 

Calancea A. dr, conf. univ 

c.338 

Asistenţa psihologică a 

cazurilor de violenţă în 

familie 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

c. 344 

 

 

06.11.19 Psihologia clinică 
Calancea A. dr, conf. univ 

c.341 

Doctrinologia consilierii 

psihologice şi psihoterapiei în 

domeniul clinic 
Caunova Natalia dr. c.338 

 Istoria teoriilor  

psihosociale 

Caunenco I. dr., conf.univ. 

 c.337 

   

07.11.19 Noţiuni avansate de 

neuropsihologie şi psihopatologie 

Bugai R.dr.,conf.univ.inter. 

c.341 

 

Psihologia clinică 
Calancea A. dr, conf. univ 

c.338 

Psihopatologie și tulburări 

de personalitate: sindroame 

clinice cu implicație 

judiciară 

Bugai R.dr.,conf.univ.inter. 

c.341 

Istoria teoriilor  

psihosociale 

Caunenco I. dr., conf.univ.  

c.337 
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08.11.19 . Psihodiagnostic şi evaluare 

practică clinică 
Moraru Ina, lector univ/Rusnac 

Sv.dr., conf. univ 

c.341 

Psihologia clinică 
Calancea A. dr, conf. univ 

c.338 

. Psihodiagnostic şi 

evaluare practică în 

psihologia juridică 
Moraru Ina, lector 

univ/Rusnac Sv.dr., conf. 

univ c.341 

  Psihosexologia aplicată 

Dr., Caunova Natalia 

c.337 

 

        

11.11.19 Psihologia clinică 
Calancea A. dr, conf. univ 

c.341 

 

 

 

Psihologia socială a personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ 

 c.337 

   Psihosexologia aplicată 

Dr., Caunova Natalia 

c.338 

Metode și instrumente de 

evaluare a riscurilor 

psihologice și a violenței 
Rusnac S.dr.,conf.univ. 

c. 344 

12.11.19 Psihologia socială a 

personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ 

 c.341 

Psihologia clinică 
Calancea A. dr, conf. univ 

c.337 

Psihologia socială a 

personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ. 

c.341 

Psihologia socială a 

personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ 

c.341 

 Asistenţa psihologică a 

cazurilor de violenţă în 

familie 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

c. 344 

 

13.11.19  Psihologia clinică 
Calancea A. dr, conf. univ 

c.341 

Psihologia 

comportamentului 

infracțional și prevederile 

legale penale 
Sorbala M.dr. c.338 

Istoria teoriilor  

psihosociale 

Caunenco I. dr., conf.univ. 

c.337 

 Asistenţa psihologică a 

cazurilor de violenţă în 

familie 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

c. 344 

 

 

14.11.19 Psihologia clinică 
Calancea A. dr, conf. univ 

c.341 

EXAMEN 

Psihodiagnostic şi evaluare 

practică clinică 

Moraru Ina, lector univ/Rusnac 

Sv.dr., conf. univ 

c.337 

Psihologia 

comportamentului 

infracțional și prevederile 

legale penale 
Sorbala M.dr.  c.338 

   Metode și instrumente de 

evaluare a riscurilor 

psihologice și a violenței 
Rusnac S.dr.,conf.univ. 

c. 344 

15.11.19 . Psihodiagnostic şi evaluare 

practică clinică 
Moraru Ina, lector univ/Rusnac 

Sv.dr., conf. univ 

c.344 

Psihologia clinică 
Calancea A. dr, conf. univ 

c.341 

Psihodiagnostic şi evaluare 

practică în psihologia 

juridică 

Moraru Ina, lector 
univ/Rusnac Sv.dr., conf. 

univ c.344 

 

Istoria teoriilor  

psihosociale 

Caunenco I. dr., conf.univ. 

 c.347 

 Psihosexologia aplicată 

Dr., Caunova Natalia 

c.337 

 

        

18.11.19  Psihologia clinică 
Calancea A. dr, conf. univ 

c.341 

EXAMEN 

     

19.11.19  Psihologia socială a personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ. 

 c.337 
 

 

  Modelul integrativ în 

consilierea psihologică a 

familiei 

Calancea A. dr, conf. univ 

c.338 

 Metode și instrumente de 

evaluare a riscurilor 

psihologice și a violenței 
Rusnac S.dr.,conf.univ. 

c. 344 

20.11.19  Psihodiagnostic şi evaluare 

practică clinică 

Moraru Ina, lector univ/Rusnac 

Sv.dr., conf. univ 

c.341 
 

Noţiuni avansate de 

neuropsihologie şi psihopatologie 

Bugai R.dr.,conf.univ.inter. 

c. 338 

 

Psihodiagnostic şi evaluare 

practică în psihologia 

juridică 

Moraru Ina, lector 

univ/Rusnac Sv.dr., conf. 
univ c.341 

 

Psihologia relaţiilor 

interculturale 

Caunenco I. dr., conf.univ. 

c.347 

 

 Modelul integrativ în 

consilierea psihologică 

a familiei 

Calancea A. dr, conf. 

univ 

c.337 

Metode și instrumente de 

evaluare a riscurilor 

psihologice și a violenței 
Rusnac S.dr.,conf.univ. 

c. 344 
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21.11.19 Psihodiagnostic şi evaluare 

practică clinică 

Moraru Ina, lector univ/Rusnac 

Sv.dr., conf. univ 

c.341 

 

Psihologia socială a personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ.  

c.337 

 

Psihodiagnostic şi evaluare 

practică în psihologia 

juridică 

Moraru Ina, lector 

univ/Rusnac Sv.dr., conf. 

univ c.341 

 

    

22.11.19 Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 

Lungu V. dr., conf.univ 
. c.341 

Psihodiagnostic şi evaluare 

practică clinică 

Moraru Ina, lector univ/Rusnac 

Sv.dr., conf. univ 

 c.344 

Metodologia și etica 

cercetării în domeniul 

psihologiei juridice 

Lungu V. dr., conf.univ. 

c.341 

Metodologia și etica 

cercetării în domeniul 

psihologiei sociale 

Lungu V. dr., conf.univ. 

c.341 

 

 Psihosexologia aplicată 

Dr., Caunova Natalia 

c.338 

EXAMEN 

 

        

25.11.19 Psihologia socială a 

personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ.  

c.341 

 

Psihodiagnostic şi evaluare 

practică clinică 

Moraru Ina, lector univ/Rusnac 

Sv.dr., conf. univ 

 

Psihologia socială a 

personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ. 

c.341 

 

Psihologia socială a 

personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ.  

c.341 

 

Modelul integrativ în 

consilierea psihologică a 

familiei 

Calancea A. dr, conf. univ 

c.341 

 Metode și instrumente de 

evaluare a riscurilor 

psihologice și a violenței 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 
Melentieva A. lector univ 

c. 344 

26.11.19 Psihologia socială a 

personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ.  

c.341 
 

 Psihologia socială a 

personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ.  

c.341 
 

Psihologia socială a 

personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ. 

c.341 
 

 Modelul integrativ în 

consilierea psihologică 

a familiei 

Calancea A. dr, conf. 
univ 

c.337 

Metode și instrumente de 

evaluare a riscurilor 

psihologice și a violenței 
Rusnac S.dr.,conf.univ. 
Melentieva A. lector univ 

c. 344 

27.11.19  

Psihodiagnostic şi evaluare 

practică clinică 

Moraru Ina, lector univ/Rusnac 

Sv.dr., conf. univ 

c.341 

Doctrinologia consilierii 

psihologice şi psihoterapiei în 

domeniul clinic 
Caunova Natalia dr. 

c.338 

EXAMEN 

Psihodiagnostic şi evaluare 

practică în psihologia 

juridică 

Moraru Ina, lector 
univ/Rusnac Sv.dr., conf. 

univ c.341 

 

Psihologia relaţiilor 

interculturale 

Caunenco I. dr., conf.univ. 

c.347 

Modelul integrativ în 

consilierea psihologică a 

familiei 

Calancea A. dr, conf. univ 

c.337 

Asistenţa psihologică a 

cazurilor de violenţă în 

familie 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

c. 344 

 

 

28.11.19 Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 

Lungu V. dr., conf.univ. c.341 

Noţiuni avansate de 

neuropsihologie şi psihopatologie 

Bugai R.dr.,conf.univ.inter. 

c. c.337 

 

Metodologia și etica 

cercetării în domeniul 

psihologiei juridice 

Lungu V. dr., conf.univ. c.341 

Metodologia și etica 

cercetării în domeniul 

psihologiei sociale 

Lungu V. dr., conf.univ. c.341 

 Modelul integrativ în 

consilierea psihologică 

a familiei 

Calancea A. dr, conf. 
univ 

c.338 

 

29.11.19 Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 

Lungu V. dr., conf.univ. c.341 

Psihodiagnostic şi evaluare 

practică clinică 

Moraru Ina, lector univ/Rusnac 

Sv.dr., conf. univ 

c.338 

Metodologia și etica 

cercetării în domeniul 

psihologiei juridice 

Lungu V. dr., conf.univ. c.341 

Metodologia și etica 

cercetării în domeniul 

psihologiei sociale 

Lungu V. dr., conf.univ. c.341 

Modelul integrativ în 

consilierea psihologică a 

familiei 

Calancea A. dr, conf. univ 

c.337 

  

        

02.12.19 Psihologia socială a 

personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ. c. 

c.341 

Noţiuni avansate de 

neuropsihologie şi psihopatologie 

Bugai R.dr.,conf.univ.inter. 

c.341 

Psihologia socială a 

personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ. c 

c.341 

Psihologia socială a 

personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ. 

c.341 

 Modelul integrativ în 

consilierea psihologică 

a familiei 

Calancea A. dr, conf. 

univ 

c.337 

 



6 
 

03.12.19 Psihologia socială a 

personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ. c 

c.337 

Noţiuni avansate de 

neuropsihologie şi psihopatologie 

Bugai R.dr.,conf.univ.inter. 

c.341 

Psihologia socială a 

personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ. c 

c.337 

Psihologia socială a 

personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ. 

c.337 

Modelul integrativ în 

consilierea psihologică a 

familiei 

Calancea A. dr, conf. univ 

c.338 

  

04.12.19 Psihodiagnostic şi evaluare 

practică clinică 

Moraru Ina, lector univ/Rusnac 

Sv.dr., conf. univ 

c.341 

Psihologia socială a personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ. c.337 

Psihodiagnostic şi evaluare 

practică în psihologia 

juridică 

Moraru Ina, lector 

univ/Rusnac Sv.dr., conf. 
univ c.341 

 

Psihologia relaţiilor 

interculturale 

Caunenco I. dr., conf.univ 

c.337 

 Modelul integrativ în 

consilierea psihologică 

a familiei 

Calancea A. dr, conf. 

univ 

c.338 

 

05.12.19 Psihologia socială a 

personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ. c 

c.341 

Psihodiagnostic şi evaluare 

practică clinică 

Moraru Ina, lector univ/Rusnac 

Sv.dr., conf. univ c.337 

 

Psihologia socială a 

personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ. c 

c.341 

Psihologia socială a 

personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ.. 

c.341 

   

06.12.19 Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 

Lungu V. dr., conf.univ. c.341 

Psihodiagnostic şi evaluare 

practică clinică 

Moraru Ina, lector univ/Rusnac 

Sv.dr., conf. univ 

c.338 

Metodologia și etica 

cercetării în domeniul 

psihologiei juridice 

Lungu V. dr., conf.univ. c.341 

Metodologia și etica 

cercetării în domeniul 

psihologiei sociale 

Lungu V. dr., conf.univ. c.341. 

Consilierea psihologică şi 

psihoterapia de grup: 

forme şi metode 

Calancea A. dr, conf. univ 

c.337 

  

        

09.12.19 Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 

Lungu V. dr., conf.univ. 

c.341 

Psihologia socială a personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ. c.338 

EXAMEN 

Metodologia și etica 

cercetării în domeniul 

psihologiei juridice 

Lungu V. dr., conf.univ. c.341 

Metodologia și etica 

cercetării în domeniul 

psihologiei sociale 

Lungu V. dr., conf.univ. c.341 

 Asistenţa psihologică a 

cazurilor de violenţă în 

familie 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

c. 344 

EXAMEN 

Programe de reabilitare 

psihologică și 

psihosocială a 

infractorilor 
Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter c.337 

EXAMEN 

10.12.19 Psihodiagnostic şi evaluare 

practică clinică 

Moraru Ina, lector univ/Rusnac 

Sv.dr., conf. univ 

c.337 

EXAMEN 

Noţiuni avansate de 

neuropsihologie şi psihopatologie 

Bugai R.dr.,conf.univ.inter. 

c.341 

Psihodiagnostic şi evaluare 

practică în psihologia 

juridică 

Moraru Ina, lector 
univ/Rusnac Sv.dr., conf. 

univ c.337 

EXAMEN 

 Modelul integrativ în 

consilierea psihologică a 

familiei 

Calancea A. dr, conf. univ 

c.338 

EXAMEN 

  

11.12.19  Noţiuni avansate de 

neuropsihologie şi psihopatologie 

Bugai R.dr.,conf.univ.inter. 

c.341 

   Modelul integrativ în 

consilierea psihologică 

a familiei 

Calancea A. dr, conf. 
univ 

c.338 

EXAMEN 

 

12.12.19 Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 

Lungu V. dr., conf.univ. 

c.341 

EXAMEN 

Noţiuni avansate de 

neuropsihologie şi psihopatologie 

Bugai R.dr.,conf.univ.inter. 

c.338 

Metodologia și etica 

cercetării în domeniul 

psihologiei juridice 

Lungu V. dr., conf.univ 

. c.341 

EXAMEN 

Metodologia și etica 

cercetării în domeniul 

psihologiei sociale 

Lungu V. dr., conf.univ. 

c.341 

EXAMEN 

Psihosexologia aplicată 

Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter c. 337 

EXAMEN 

 Psihosexologie și 

sexopatologie: aspecte 

legale 

Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter c. 337 

EXAMEN 
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13.12.19  Noţiuni avansate de 

neuropsihologie şi psihopatologie 

Bugai R.dr.,conf.univ.inter. 

c.341 

Psihologia 

comportamentului 

infracțional și prevederile 

legale penale 
Sorbala M.dr. c.347 

EXAMEN 

Domeniile aplicate ale 

psihologiei sociale 
Ștefârța A. dr., conf.univ 

c.338 
EXAMEN c 

Consilierea psihologică şi 

psihoterapia de grup: 

forme şi metode 

Calancea A. dr, conf. univ 

c.337 

  

        

16.12.19 Noţiuni avansate de 

neuropsihologie şi psihopatologie 

Bugai R.dr.,conf.univ.inter. 

c.341 

EXAMEN 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 

Lungu V. dr., conf.univ 

c. 337 

EXAMEN 

Psihopatologie și tulburări 

de personalitate: sindroame 

clinice cu implicație 

judiciară 

Bugai R.dr.,conf.univ.inter. 

c.341 
EXAMEN 

Psihologia relaţiilor 

interculturale 

Caunenco I. dr., conf.univ. 

c.349 

EXAMEN 

Asistenţa psihologică a 

cazurilor de violenţă în 

familie 
Rusnac S.dr.,conf.univ. 

c. 344 

EXAMEN 

Consilierea psihologică 

şi psihoterapia de grup: 

forme şi metode 

Calancea A. dr, conf. 

univ c.338 

 

Evaluarea și asistenţa 

psihologică a cazurilor de 

violenţă în familie 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

c. 344 

EXAMEN 

17.12.19      Consilierea psihologică 

şi psihoterapia de grup: 

forme şi metode 

Calancea A. dr, conf. 

univ 

c.341 

 

18.12.19 Doctrinologia consilierii 

psihologice şi psihoterapiei în 

domeniul clinic 
Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter c.337 

EXAMEN 

Psihodiagnostic şi evaluare 

practică clinică 

Moraru Ina, lector univ/Rusnac 
Sv.dr., conf. univ 

c.344 
EXAMEN 

 

Cunoștințe teoretice 

avansate de psihologie 

juridică 

Ștefârța A. dr., conf.univ 

c. 347. 

EXAMEN 

Istoria teoriilor  

psihosociale 

Caunenco I. dr., conf.univ 
. c.347 

EXAMEN 

 Consilierea psihologică 

şi psihoterapia de grup: 

forme şi metode 

Calancea A. dr, conf. 

univ 

c.341 

 

19.12.19     Consilierea psihologică şi 

psihoterapia de grup: 

forme şi metode 

Calancea A. dr, conf. univ 

c.341 

EXAMEN 

 Metode și instrumente de 

evaluare a riscurilor 

psihologice și a violenței 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 
Melentieva A. lector univ 

c. 344 

EXAMEN 

20.12.19 Psihologia socială a 

personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ. c. 

c.341 

EXAMEN 

Noţiuni avansate de 

neuropsihologie şi psihopatologie 

Bugai R.dr.,conf.univ.inter. 

c.337 

EXAMEN 

Psihologia socială a 

personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ. 

c.341 

EXAMEN 

Psihologia socială a 

personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ 

c.341 
. EXAMEN 

 Consilierea psihologică 

şi psihoterapia de grup: 

forme şi metode 

Calancea A. dr, conf. 

univ c.338 

EXAMEN 

 

        

 

22.01.20 

    Stagiu de practică: Psihologie 

clinică și consiliere psihologică 

Stogotean S. MA, lector 

univ.   c.341 

EXAMEN 

Stagiu de practică: 

Psihologie clinică și 

consiliere psihologică 

Stogotean S. MA, lector 

univ.   c.341 

EXAMEN 

Stagiu de practică: asistența 

psihologică în sistemul de 

drept 

Melentieva A. lector univ. 

c.344 

EXAMEN 

        

 

Șef catedră Psihologie și Științe ale Educației                                                                                                                                                    Balode Neli, lector univ. 

Decan Facultatea Științe Sociale și ale Educației                                                                                                                                               Svetlana Rusnac, dr., conf.univ.                                                                                                                                                                                          
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