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vitae        

Europass        

Nume / Prenume  Iurchevici Iulia 

Data naşterii  21 noiembrie 1973 

Cetăţenia  Republica Moldova 

 

 

E-mail(uri)  claradenisa@mail.ru ;   iulia.iurchevici@gmail.com 
        

Locul de muncă  Psiholog,  psihopedagog,  conferențiar  universitar  la  Catedra  Psihologie  și 

vizat / Domeniul  Științe  ale  Educației,  Facultatea  Științe  Sociale  și  ale  Educației  – 

ocupaţional Gradul  Universitatea  Liberă  Internațională  din  Moldova  Doctor  în  Sociologie, 

ştiinţific  conferit  de  Universitatea  ,,Babeş  –Bolyai”  din  Cluj-Napoca,  România 

  (Diploma, seria E, nr. 0000662, eliberată la 28 decembrie 2006); (Certificat 

  de Recunoaştere şi Echivalare, seria RE, nr 0098, eliberat la 14. 06. 2007). 

Titlul ştiinţifico-  Conferenţiar universitar în psihologie socială (Atestat de conferențiar, seria 

didactic  CU nr. 0902, eliberat de CNAA la 29 iulie 2013).   

Experienţa        

profesională        

Activităţi şi  2015- present 

responsabilităţi  Conferenţiar  universitar  la  catedra  Psihologie  şi  Ştiinţe  ale  Educaţiei, 

principale Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 
        

mailto:claradenisa@mail.ru
mailto:iulia.iurchevici@gmail.com


Titular a cursurilor: Metodologia cercetării psihologice; Socializare și 
comunicare socială, Cunoaşterea şi relaţiile interpersonale; Domenii aplicate 
ale psihologiei sociale; Metodologia cercetării în ştiinţele socioumane; 
Tehnici de negociere şi medierea conflictelor; Psihologia comportamentului 
infracțional, Probleme de sănătate mentală în dreptul civil, Metodologia cercetării și 
realizării tezei de masterat în domeniul psihologiei juridice/psihologiei 

clinice/managenetului educațional; Managementul programelor de instruire 

continuă a adulțilo.  
Coordonator științific la teze de licență/masterat/doctorat în domeniul 

Psihologiei. 

 

2013-2015  
– conferenţiar universitar, șef catedra Sociologie şi Asistenţă Socială; 

 
Planificarea și monitorizarea activității de cercetare, managementul activității 
de formare universitară a specialiștilor în domeniul Sociologiei și Asistenței 
sociale . 

 
Activitate de proiectare-predare-evaluare la diferite cursuri: 

 
Simț comun versus cunoaștere științifică în științele socio-umane, Bazele 

metodologiei cercetării în domeniul științelor socio-umane; Laborator de 

dezvoltare personală, Metode de cercetare în științele socio-umane 

Socializare și comunicare socială, Medierea conflictelor, Cunoaşterea şi 

relaţiile interpersonale; coordonator științific la teze de licență/masterat/ în 

domeniul Asistenței sociale. 

 

2011-2015 
 

Colegiul Industrial-Pedagogic din Cahul - Președintele Comisiei de 

examinare și calificare la examenele de absolvire, Specialitatea 1206 

Pedagogia învățământului primar și Specialitatea 1202 Pedagogie preșcolară 

– 

 

2006-2013 
 

2009 – 2013- Conferențiar universitar la Catedra Pedagogie și Psihologie 

Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul (USC); 
 

2009- 2011 - Prorector activitate diddactică - Universitatea de Stat „B.P. 

Hasdeu” din Cahul (USC); 
 

2007- 2009- Lector universitar superior la catedra Administrație Publică, 

Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul (USC); 
 

2006 – 2007- Lector universitar la catedra Administrație Publică, 

Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul (USC); 
 

Titular a cursurilor: Metodologia cercetării în științele socioumane, 

Psihologia comunicării; Psihologia managementului; Psihologie socială şi 

economică; Sociologia organizaţiilor; Asistenţa socială; Sociologia generală 

şi a familiei; Teste psihologice; Psihologia generală; Psihologia vârstelor”, 

Psihologia sportului; Sociologia generală şi a sportului. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Educație și formare 

Perioada 
 
Calificarea / 
Diploma 
 
Disciplinele 

principale studiate 
/ competenţe 

profesionale 
dobândite 
 
 
 

 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 
furnizorului de 

formare 
 
Nivelul educațional 
/ Tipul de formare 

 

Perioada 
 
Calificarea / 
Diploma 
 
Disciplinele 
principale studiate 

/ competenţe 
profesionale 

dobândite 
 
Numele şi tipul 
instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 
formare 
 
Nivelul educațional 
/ Tipul de formare 

 

Perioada 

Calificarea / 

 
1998-2002   
2001- 2002 - Lector universitar la catedra Psihopedagogie și Asistență 

Socială, Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”; 
 

1998 -2001- Asistent universitar la catedra Psihopedagogie și Asistență 

Socială, Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”. 
 

Titular a cursurilor: Introducere în asistenţa socială; Teorie şi practică în 

asistenţa socială; Asistenţa socială a familiei; Metode şi tehnici în asistenţa 

socială; Psihopedagogia persoanelor cu deficienţă de vedere. 
 
 

 

2016-2019 
 
Licențiat în psihologie 

 

Psihologie general: teorii și procese, Psihologia diferenţială a personalităţii, 

Psihologia dezvoltării, Psihologie social, Psihologia grupului social și a 

organizației, Psihologia activităţilor şi proceselor reglatorii, Fundamentele şi 

istoria pedagogiei, Psihodiagnosticul sferei cognitive, Psihodiagnosticul 

persoanei – teorie şi aplicare, Psihoterapia: repere teoretice, metodologice şi 

applicative, Psihologia muncii, Psihoterapia: repere teoretice, metodologice 

şi applicative, etc. 
 
Universitatea Liberă Internațională din Moldova 
 
 
 
 

 

Ciclul I al studiilor universitare – licențăt (Diplomă de licență) 
 
 

 

2002-2006  
Doctor în sociologie 

 

Sociologie, teza de doctor „Probleme ale familiei studențești în 

societatea moldovenească, comparații cu România” 

 
 
 
 

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială 

din Cluj-Napoca, România 

 
 
 
 

Ciclul III al studiilor universitare – doctorat (Diplomă de doctor) 
 
 

 

1997-1998  
Studii aprofundate 



Diploma         
 

Disciplinele  Sociopsihopedagogie, Educație integrată     
 

principale studiate /         
 

competenţe         
 

profesionale         
 

dobândite         
 

Numele şi tipul  Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 
 

instituţiei de  din Cluj-Napoca, România      
 

învăţământ /         
 

furnizorului de         
 

formare         
 

Nivelul educațional /  Ciclul II al studiilor universitare – masterat (Diplomă de master) 
 

Tipul de formare         
 

Perioada  1993-1997       
 

Calificarea /  Licențiat în sociopsihopedagogie     
 

Diploma         
 

Disciplinele  Psihopedagogie specială      
 

principale studiate /         
 

competenţe         
 

profesionale         
 

dobândite         
 

Numele şi tipul  Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie din Cluj-Napoca, 
 

instituţiei de  România       
 

învăţământ /         
 

furnizorului de         
 

formare         
 

Nivelul educațional /  Ciclul I al studiilor universitare – licență  (Diplomă de licență)   
 

Tipul de formare         
 

Abilități și 
        

 

        
 

competențe         
 

pertsonale         
 

Limba(i) Română       
 

maternă(e)         
 

Limba(i)         
 

străină(e)         
 

cunoscută(e)         
 

Autoevaluare Înțelegere  Vorbire   Scriere  
 

        
 

Nivel european Ascultare Citire Participare la  Discurs oral Exprimare  
 

(*)    conversație   scrisă  
 

         
 

        
 

Limba engleză  A1 A2 A1  A1 A2  
 

         
 

Limba franceză  B1 B1 B1  B1 B1  
 

         
 

Portugheză  A2 A2 A1  A1 A1  
 

         
 

Limba rusă  C3 C3 C3  C3 C3  
 

         
  

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Competențe și 

abililtăți sociale 

 
 
 
 

 

Participarea la 

proiecte de cercetare-
dezvoltare, inovare şi 

transfer tehnologic 
 
 
 
 

 

Competențe și 
aptitudini 
organizaționale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Participări la 

conferințe naționale 

și internaționale 

(selectiv) 

 
Competenţe şi aptitudini organizatorice, capacități de comunicare, 

aptitudini de motivare a echipei aptitudini manageriale, formator local 

în domeniul Educației Integrate pe copil 
 

Adaptabilitate la mediul intercultural, aspirația permanent de perfecționare 

a competențelor sociale și profesionale, spirit de inovație. 

 

Proiectul internaţional ,,Western – Eastern Teacher Education Network” din 

cadrul programului TEMPUS IV în cadrul USC „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 

(2009 - 2011); 
 

Proiectul naţional ,,Educaţia centrate pe cel ce învaţă” în cadrul 

USM (2009 - 2012); 

 

Lider (manager) – Director a programilui masterat Psihologie Juridică 

ULIM –2015 -2017 
 
Şef catedra Sociologie şi Asistenţă Socială, ULIM – 2014 – 2015; 

Prorector activitate diddactică, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din 

Cahul - 2009- 2011; 
 
Formator în seminare, traininguri, workshopuri organizate de instituții și 

organizații guvernamentale și non-guvernamentale. 
 

 

 Iurchevici  Iulia.  Afectivitatea  în  familia  studenţească.  În:  ХIX
Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
научные исследования в современном мире», 28 - 29 ноября 2016, г. 
Переяслав-Хмельницкий, Украина, p. 67 -71.;

 Iurchevici Iulia, Malearciuc Iurie. Nevoile sociale ale militarilor prin 
contract. În: ХX Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные научные исследования в современном мире», 21 - 22
декабря 2016, г. Переяслав-Хмельницкий, Украина, p. 119 -126.;

 Iurchevici  Iulia.  Orientările  valorice  ale  studenţilor  militari.  În:
Dezvoltarea Armatei Naționale în contextul aprofundării reformelor 
democratice. Materialele Conferinţei știinţifice cu participarea 
internațională, 1 martie 2017, p. 100 - 107.

 Iurchevici Iulia. Structura și calitatea timpulu liber a familiilor 
studențești. În: Materialele Colocviului Științific Internațional 
„Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective”, 4-5 
mai 2017; Chișinău

 Iurchevici Iulia. Relația dintre competențele manageriale ale 
comandantului de pluton și coeziunea grupului de militari. Conferință 

Internațională ,,Perspectivele și problemele integrării în spațiul european 
al cercetării și educației”, 7 iunie, 2016, Cahul,

 Iurchevici  Iulia.  Leadership, coeziune și gândire de grup. Conferinţa
Internaţională „Dezvoltarea armatei naționale în contextul aprofundării 
reformelor democratici” , 14 aprilie 2016, Chișinău, AMFA

 Iurchevici Iulia. Aspecte ale conflictului în familia tânără. În : Revista
,,Psihologie.  Pedagogie   specială.   Asistenţă   socială.” 2015,  Nr.41.



Chişinău. 2015, p. 24-36.  

 Roluri şi aşteptări de rol în familiile tinere. În : Materialele Conferinţei 

Ştiinţifice Internaţionale prelejuită aniversării a 15 ani de la fondarea 

Facultăţii Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă 

Socială ,,Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane. Ediţia a 

IV-a Mentalităţi ale societăţii în transformare, 11 – 12 decembrie, 2015.
Chişinău, ULIM, 2015, p.397-402


 Iurchevici Iulia. Problematica familiei reconstituite. În: Materialele 

conferinţei naţionale ,,Sănătatea psihologică – o prerogativă a 

contemporanietății”, 22 octombrie, ULIM, (0,3 c.a);
 Iurchevici Iulia. Influența familiei de origine asupra formării familii 

conjugale în generația următoare. În: Conferinței internaționale
științifico-practice „Păstrarea integrității familiei - politică prioritară pentru 

protecția copilului”, 14 mai 2014, ULIM , 2015, p.62-68 (1,05 c.a);


 Iurchevici Iulia. Gelozia ca motiv criminogen. În: Materialele Conferinţei 

ştiinţifice internaţionale „Dimensiuni psihosociale şi legale ale devianţei 

comportamentale”, 7 mai 2014, Universitatea Pedagogică de Stat „I. 

Creangă”, 2014, p. 112-120 (0,5 c.a.);


 Olărescu V., Iurchevici Iu. Modalități de dezvoltare intelectuala a copiilor 

cu forme ușoare de dizabilități prin prisma educației inclusive. În 

Materialele Forumului national Parteneriatul socio psihopedagogic pentru 

dezvoltarea educatiei inclusive, UPSC, 16-18.12.2013, , p.45 - 48 (0,3 c. 

a );


 Iurchevici Iulia. Conceptul de sine în psihologia socială. În: Materialele 

conferinţei ştiinţifice de totalizare a cadrelor didactice ale Universităţii de 

Stat ,,Bogdan Petriceicu Haşdeu’’ din Cahul, 3-4 mai, Cahul: Tipografia 

„Centrografic" 2012 p. 147 – 152. (0,5 c.a.);


 Iurchevici Iulia. Satisfacţia studenţilor – indicator a calităţii formării 

profesioanle. În: Materialele conferinţei ştiinţifice de totalizare a activităţii de 

cercetare a cadrelor didactice ale Universităţii de Stat ,,Bogdan Petriceicu 

Haşdeu’’ din Cahul, 12-13 mai, Vol. I, Cahul: Tipografia

„Centrografic" 2011, p. 201 – 226 (1,07 c.a).
 

Iurchevici Iulia. Învâţământul la distanţă (e-learning) – model educaţional 

al globalizari. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice naţionale „Impactul 

globalizării asupra învăţământului superior”, Universitatea de Stat ,,Bogdan 

Petriceicu Haşdeu’’ din Cahul: Tipografia „Centrografic", 2012, p. (0,47 

c.a.). 

 

Stagii de specializare   Formare continuă în domeniul Modulul psihopedagogic organnizat de 

 Universitatea de Studii Politice și Europene „Constantin Stere” (Cerificat 

 eliberat de Ministeru Educației cu Seria ACR, Nr.000013396 din 28.04.2017) 

   Seminar de formare profesională „ Раненый целитель: мифы о патологии 

 норме и исцелении” из цикла „Архетип и миф”, organizat de Asociația 

 psihologilor analitici (IAAP), Chișinău, 2017 (4-5 noiembrie); 



 Training „OH-Basic” led by Moritz Egetmeyer, organizat deOH CARDS 

București la Chișinău, 2017 (29.09 – 1.10. 2017);
 Training „Трансформация. Основной курс”, organizat de GROWUP

CENTER, Praga, Republica Cehă, 2017 (1-3.09.2017);
 Workshopul "Trauma multigeneraţională acutizată de cultura tăcerii" ţinut de 

Julia Richter, Psihoterapeut CVT, SUA desfăşurat în incinta ULIM la data de 

27 aprilie, 2016


 Curs de formare profesională în domeniul medierii soldat cu Atestat 

pentru desfășurarea activității de mediator Nr. 552 din 25 noiembrie,
2014;

 Workshop –ul ,,Educația pentru un time-management eficient”,  organizat de


Asociația PsihologilorPracticieni din Moldova, Colegiul psihologilor din 

Moldova în colaborare cu Universitatea Liberă Internațională din 

Moldova, Chișinău, 2014 (22 octombrie);
 Workshop –ul ,,Recomandări privind procedura medierii între mai multe părţi”.

Aspecte practice”,  organizat de Consiliul de mediere în colaborare cu
Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău, 2014;


 Master class în domeniul medierii ,, Multiparty mediation”, organizată 

de Universitatea Hamburg din Germania în colaborare cu Universitatea
Liberă Internațională din Moldova, Chișinău, 2014 (14 octombrie);


 International Workshop ,, Introduction to Quantitativ Metodology in 

Social Work Research, University of East Carolina, USA, „Ion Creangă”
Pedagogical State University, 2013 (23-25 September);


 Curs de formare continuă în domeniul Psihologiei clinice, Certificat nr 

338, Colegiul Psihologilor din România, Societatea de Psihoterapie
Experențială din România, 2013 (27.07.2013);


 Program de formare profesională în cadrul Proiectului „Educaţia 

centrată pe cel ce invaţă”, obţinînd titlul de formator local, Universitatea 

de Stat din Moldova, Chișinău, 2009, 2012;
 Course English for Academic Purposes, Intermediate Level, Cahul State

UniversiMty „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Moldova, 2011 (9 February –
14 April);


 Seminar de iniţiere pe tema „Relaţia Profesor – Student ca factor ce 

contribuie la motivarea studenţilor pentru învăţare. Teoria alegerii după 

W. Glasser.”, The International Research and Exchanges Board Moldova
– IREX, IRES/Moldova, 2011 (March);


 Workshop on academic ethics and responsible supervision, Estonian 

Academy of Youngs Scientists, 2011 (martie);


 Cursuri de perfecţionare în domeniul Metodologiei utilizării TIC în 

învăţământul superior, Universitatea de Stat din Tiraspol, Moldova, 2011 

( 15 ianuarie – 1 februarie);
 Stagiul practic în domeniul Instruirii la distanţă a cadrelor didactice,

TIMSOFT, Timişoara, România, 2010 (19- 25 aprilie);
 Stagiul practic în domeniul Instruirii la distanţă a cadrelor didactice, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date statistice 

privind numărul 

total de lucrări 

ştiinţifice şi 

metodico-didactice 

publicate 
 
 
 
 
 
 

 

Antrenarea în 

managementul 

cercetării şi 

educaţiei: 
 

 

Competențe și 

abilități tehnice 
 
 

Utilizarea 

computerului 

 

Alte competențe și 

abilităţ 

 
 
 
 

Permis de conducere 

 
Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden 2010 (24 -29 

January); 
  

 Şcoala de Vară în Asistenţa Socială 2001 - Universitatea East Anglia 

(15- 26 iulie);

 Stagiul practic în domeniul Psihopedagogiei deficienţilor de vedere, 

VISIO, Regiolale Instelling Noord-Holland, Olanda; 2001 (februarie) -

 Şcoala de Vară în Asistenţa Socială, Universitatea Bucureşti, Facultatea 

de Sociologie şi Asistenţă Socială, 2001 (17-25 iulie).

 

Monografii – 1, 
 

Articole de sinteză – 6, 
 

Articole în culegeri naţionale – 3, 
 

Materiale ale comunicărilor ştiinţifice – 20, 
 

Teze ale comunicărilor ştiinţifice – 4, 
 

Manuale – 3, 
 

Compendiu -1, 
 

Materiale şi teze ale conferinţelor metodice- 3, 
 

Alte lucrări metodico- didactice – 3. 

 

Director a programilui masterat Psihologie Juridică ULIM –2015 -2017 
 
Şef catedra Sociologie şi Asistenţă Socială, ULIM – 2014 – 2015; 

Prorector activitate diddactică, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din 

Cahul  - 2009- 2011; 

 

Reparații simple ale unor utilaje tehnice în mediul casnic, 

administrarea diferitor utilaje și instalații tehnice casnice. 

 

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), SPSS etc. 
 
 
 

Empatie, comprehensiune în comunicarea interpersonală, creativitate și 
inovație în orice activitate, permanenta tentație de a cunoaște și dezvolta 

abilități noi, spirit de echipă, capacitate de elaborare a ideilor și 
proiectelor noi, implicare activă în proiecte sociale și psihosociale etc. 

 

Categoria B 


