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DATA 41 PCCP ROM 42 PCCP ROM 43 PCCP ROM 44 PCCP RU 

27.01.20 Psihanaliza: teorie şi practică psihoterapeutică 

(curs) 

Mohammadifard Gh.dr. conf univ.inter cab.247 

Psihanaliza: teorie şi practică psihoterapeutică 

(curs) 

Mohammadifard Gh.dr. conf univ.inter cab.247 

Psihanaliza: teorie şi practică psihoterapeutică 

(curs) 

Mohammadifard Gh.dr. conf univ.inter cab.247 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 

(curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.302  

 

28.01.20 Psihanaliza: teorie şi practică psihoterapeutică 

(curs) 

Mohammadifard Gh.dr. conf univ.inter cab.247 

Psihanaliza: teorie şi practică psihoterapeutică 

(curs) 

Mohammadifard Gh.dr. conf univ.inter cab.247 

Psihanaliza: teorie şi practică psihoterapeutică 

(curs) 

Mohammadifard Gh.dr. conf univ.inter cab.247 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 

(curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.302 

 

29.01.20 Psihanaliza: teorie şi practică psihoterapeutică 

(curs) 

Mohammadifard Gh.dr. conf univ.inter cab.247 

Psihanaliza: teorie şi practică psihoterapeutică 

(curs) 

Mohammadifard Gh.dr. conf univ.inter cab.247 

Psihanaliza: teorie şi practică psihoterapeutică 

(curs) 

Mohammadifard Gh.dr. conf univ.inter cab.247 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 

(curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.302  

 

30.01.20 Psihanaliza: teorie şi practică psihoterapeutică 

(curs) 

Mohammadifard Gh.dr. conf univ.inter cab.247 

Psihanaliza: teorie şi practică psihoterapeutică 

(curs) 

Mohammadifard Gh.dr. conf univ.inter cab.247 

Psihanaliza: teorie şi practică psihoterapeutică 

(curs) 

Mohammadifard Gh.dr. conf univ.inter cab.247 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 

(curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.302  

 

31.01.20 Psihanaliza: teorie şi practică psihoterapeutică 

(curs) 

Mohammadifard Gh.dr. conf univ.inter cab.247 

Psihanaliza: teorie şi practică psihoterapeutică 

(curs) 

Mohammadifard Gh.dr. conf univ.inter cab.247 

Psihanaliza: teorie şi practică psihoterapeutică 

(curs) 

Mohammadifard Gh.dr. conf univ.inter cab.247 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 

(curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.302 

 

     

03.02.20 Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247  

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247  

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247  

Managementul proiectelor (curs) 

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

04.02.20 Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247  

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247  

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247  

Managementul proiectelor (curs) 

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

05.02.20 Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247  

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247  

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247  

Managementul proiectelor (curs) 

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

06.02.20 Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247  

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247  

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247  

Managementul proiectelor (curs) 

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

Orarul sunetelor (4 ore academice) 

 Intervalul  orar Pauză  

I 17.00 – 18.30 15 min 

II 18.45 – 20.15  
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07.02.20 Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247  

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247  

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247  

Managementul proiectelor (curs) 

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

    

 

10.02.20 

Managementul proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ. Sala lectură 3 
Managementul proiectelor (curs) 

Robu Elena dr. conf.univ. c.247 
Managementul proiectelor (curs) 

Robu Elena dr. conf.univ. c.247 
Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Gribincea Z. lector univ cab.341 

11.02.20 Managementul proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ. Sala lectură 3 
Managementul proiectelor (curs) 

Robu Elena dr. conf.univ. c.247 
Managementul proiectelor (curs) 

Robu Elena dr. conf.univ. c.247 
Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.341 

12.02.20 Managementul proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ. Sala lectură 3 
Managementul proiectelor (curs) 

Robu Elena dr. conf.univ. c.247 
Managementul proiectelor (curs) 

Robu Elena dr. conf.univ. c.247 
Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ.  

Gribincea Z. lector univ cab.341 

13.02.20 Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(curs) Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(curs) Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(curs) Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

 

14.02.20 Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(curs) Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(curs) Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(curs) Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

 

     

17.02.20 Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(curs) Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

 

Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(curs) Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

 

Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(curs) Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 

(sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. Sala lectură 3 

 

18.02.20 Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(curs) Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

 

Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(curs) Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

 

Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(curs) Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 

(sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. Sala lectură 3 

 

19.02.20 Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(curs) Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(curs) Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(curs) Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 

(sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. Sala lectură 3 

 

20.02.20  Psihanaliza: teorie şi practică psihoterapeutică 

(lab) 

Mohammadifard Gh.dr. conf univ.inter cab.247 

 Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 

(sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. Sala lectură 3 

 

21.02.20  Psihanaliza: teorie şi practică psihoterapeutică 

(lab) 

Mohammadifard Gh.dr. conf univ.inter cab.247 

 Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 

(sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. Sala lectură 3 

 

     

24.02.20  Psihanaliza: teorie şi practică psihoterapeutică 

(lab) 

Mohammadifard Gh.dr. conf univ.inter cab.247 

 

 Modelul umanist în psihoterapie şi 

consiliere psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ.  Gribincea Z. lector 

univ cab.341 
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25.02.20 

 

 

  Psihanaliza: teorie şi practică psihoterapeutică 

(lab) 

Mohammadifard Gh.dr. conf univ.inter cab.247 

Modelul umanist în psihoterapie şi 

consiliere psihologică (curs)   

Rusnac S.dr.,conf.univ.  

 Gribincea Z. lector univ cab.341 

26.02.20   Psihanaliza: teorie şi practică psihoterapeutică 

(lab) 

Mohammadifard Gh.dr. conf univ.inter cab.247 

Modelul umanist în psihoterapie şi 

consiliere psihologică (curs)  

Rusnac S.dr.,conf.univ.   

Gribincea Z. lector univ cab.341 

27.02.20   Psihanaliza: teorie şi practică psihoterapeutică 

(lab) 

Mohammadifard Gh.dr. conf univ.inter cab.247 

Modelul umanist în psihoterapie şi 

consiliere psihologică (curs) 

 Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.341 

28.02.20 Psihanaliza: teorie şi practică psihoterapeutică 

(lab) 

Mohammadifard Gh.dr. conf univ.inter cab.247 

  Modelul umanist în psihoterapie şi 

consiliere psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.341 

     

02.03.20 Psihanaliza: teorie şi practică psihoterapeutică 

(lab) 

Mohammadifard Gh.dr. conf univ.inter cab.247 

  Managementul proiectelor (lab) 

Lungu V. dr., conf.univ. cab.305 

 

03.03.20 Psihanaliza: teorie şi practică psihoterapeutică 

(lab) 

Mohammadifard Gh.dr. conf univ.inter cab.247 

  Managementul proiectelor (lab) 

Lungu V. dr., conf.univ. cab.305 

 

04.03.20 Managementul proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ. Sala lectură 3 
Managementul proiectelor (curs) 

Robu Elena dr. conf.univ. c.247 
Managementul proiectelor (curs) 

Robu Elena dr. conf.univ. c.247 
Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(curs) Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.341 

05.03.20 Managementul proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ. Sala lectură 3 
Managementul proiectelor (curs) 

Robu Elena dr. conf.univ. c.247 
Managementul proiectelor (curs) 

Robu Elena dr. conf.univ. c.247 
Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(curs) Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.341 

06.03.20    Managementul proiectelor (lab) 

Lungu V. dr., conf.univ. Sala lectură 3 

     

09.03.20 Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs)  

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

Managementul proiectelor (lab) 

Lungu V. dr., conf.univ. Sala lectură 3 

 

10.03.20 Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

Managementul proiectelor (lab) 

Lungu V. dr., conf.univ. Sala lectură 3 

 

11.03.20 Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

Psihanaliza: teorie şi practică 

psihoterapeutică (curs)   

Caunova Natalia  dr.  cab.341 

 

12.03.20 Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

Psihanaliza: teorie şi practică 

psihoterapeutică (curs)   

Caunova Natalia  dr.  cab.341 
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13.03.20 Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

Psihanaliza: teorie şi practică 

psihoterapeutică (curs)   

Caunova Natalia  dr.  cab.341 

 

     

16.03.20 Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  cab.247 

Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  cab.247 

Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  cab.247 

Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.341 

17.03.20 Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  cab.247 

Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  cab.247 

Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  cab.247 

Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.341 

18.03.20    Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (curs) 

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

univ.  cab.341 

19.03.20    Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (curs) 

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

univ.  cab.341 

20.03.20    Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (curs) 

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

univ.  cab.341 

     

23.03.20 Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  cab.247 

 

Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  cab.247 

 

Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  cab.247 

 

Psihanaliza: teorie şi practică 

psihoterapeutică (curs)   

Caunova Natalia  dr.  cab.341 

 

24.03.20 Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  cab.247 

Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  cab.247 

Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  cab.247 

Psihanaliza: teorie şi practică 

psihoterapeutică (curs)  

 Caunova Natalia  dr.  cab.341 

 

25.03.20 Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  cab.247 

Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  cab.247 

Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  cab.247 

Modelul umanist în psihoterapie şi 

consiliere psihologică (sem)  

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Gribincea Z. lector univ cab.341 

26.03.20    Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ.  

Melentieva A. lector univ.  cab.341 

27.03.20    Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ.  

Melentieva A. lector univ.  cab.341 
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30.03.20 

   Modelul umanist în psihoterapie şi 

consiliere psihologică (sem) 

 Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Gribincea Z. lector univ cab.341 

 

31.03.20 

   Modelul umanist în psihoterapie şi 

consiliere psihologică (sem)  

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Gribincea Z. lector univ. Sala lectură 3 

 

01.04.20 

 Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247  

 

 Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(sem) Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ. Sala lectură 3 

 

02.04.20 

 Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247 

 

 Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(sem) Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ. Sala lectură 3 

 

03.04.20 

 Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247  

 

 Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(sem) Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ .Sala lectură 3 

     

06.04.20 Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  cab.247 

Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(sem) 

 Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.302 

 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.305  

 

 

07.04.20 Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  cab.247 

Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(sem)  

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.302 

 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.305  

 

 

08.04.20 Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  cab.247 

Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(sem)  

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.302 

 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.305  

 

 

09.04.20  Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(sem) Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.302 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.305  

 

 

10.04.20  Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(sem) Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.302 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.305  

 

 

    

27.04.20 Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.305 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247 

 

Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  cab.213 

Psihanaliza: teorie şi practică 

psihoterapeutică (lab)  

Caunova Natalia  dr.  Sala de lectură 3 

 

28.04.20 Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.305 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247 

 

Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  cab.213 

Psihanaliza: teorie şi practică 

psihoterapeutică (lab)  

Caunova Natalia  dr.  Sala de lectură 3 
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29.04.20 Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.305 

 Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  cab.213 

Psihanaliza: teorie şi practică 

psihoterapeutică (lab)  

Caunova Natalia  dr.  Sala de lectură 3 

 

30.04.20  Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.247 

  

     

04.05.20 Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247  

 

Managementul proiectelor (lab) 

Robu Elena dr. conf.univ. Sala lectură 3 

Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ. cab.302 

Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ.  

Melentieva A. lector univ.  cab.305 

 

05.05.20 Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247  

 

Managementul proiectelor (lab) 

Robu Elena dr. conf.univ. Sala lectură 3 

Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ. cab.302 

Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ.  

Melentieva A. lector univ.  cab.305 

 

 

06.05.20 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247  

 

Managementul proiectelor (lab) 

Robu Elena dr. conf.univ. Sala lectură 3 

Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (sem)  

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ. cab.302 

Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ.  

Melentieva A. lector univ.  cab.305 

 

 

07.05.20 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247  

 

Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (sem)  

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ. Sala de lectură 3 

  

08.05.20 Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247  

 

Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (sem)  

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ. Sala de lectură 3 

  

     

 

11.05.20 

Managementul proiectelor (lab) 

Lungu V. dr., conf.univ. cab.247 

 

Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  cab.302 

Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(sem) Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ. Sala de lectură 3 

 

 

12.05.20 Managementul proiectelor (lab) 

Lungu V. dr., conf.univ. cab.247 

 

Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  cab.302 

Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(sem) Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ. Sala de lectură 3 

 

 

 

13.05.20 

Managementul proiectelor (lab) 

Lungu V. dr., conf.univ. cab.247 

 

Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  cab.302 

Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(sem) Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ. Sala de lectură 3 

 

 

14.05.20 Managementul proiectelor (lab) 

Lungu V. dr., conf.univ. cab.247 

 

Managementul proiectelor (lab) 
Robu Elena dr. conf.univ. c.305 

Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(sem) Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ. Sala de lectură 3 
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15.05.20 

Managementul proiectelor (sem) 

Lungu V. dr., conf.univ. cab.247 

 

Managementul proiectelor (lab) 
Robu Elena dr. conf.univ. c.305 

Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(sem) Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ. Sala de lectură 3 

 

     

 

18.05.20 

Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(sem) 

 Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.302 

 Managementul proiectelor (lab) 
Robu Elena dr. conf.univ. c.247 

 

19.05.20 Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(sem) 

 Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.302 

 Managementul proiectelor (lab) 
Robu Elena dr. conf.univ. c.247 

 

 

20.05.20 

Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(sem) 

 Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.302 

 Managementul proiectelor (lab) 
Robu Elena dr. conf.univ. c.247 

 

21.05.20 Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(sem) 

 Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.302 

 

 Managementul proiectelor (lab) 
Robu Elena dr. conf.univ. c.247 

 

 

22.05.20 

Probleme actuale de cercetare în psihologia 

(sem) 

 Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.302 

 Managementul proiectelor (lab) 
Robu Elena dr. conf.univ. c.247 

 

     

02.06.20 Probleme actuale de cercetare în psihologia  

 Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.302 

EXAMEN 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247 

EXAMEN 

Managementul proiectelor  
Robu Elena dr. conf.univ. c.305 

EXAMEN 

 

03.06.20    Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare  

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  cab.341 

EXAMEN 

04.06.20 Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247 

EXAMEN 

Probleme actuale de cercetare în psihologia  

 Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.302 

EXAMEN 

Psihanaliza: teorie şi practică psihoterapeutică  

Mohammadifard Gh.dr. conf univ.inter cab.305 

EXAMEN 

 

05.06.20     

06.06.20 Managementul proiectelor  

Lungu V. dr., conf.univ. cab.247 

EXAMEN 

Psihanaliza: teorie şi practică psihoterapeutică  

Mohammadifard Gh.dr. conf univ.inter cab.305 

EXAMEN 

Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ. cab.302 

EXAMEN 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.341 

EXAMEN 

     

08.06.20 Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare  

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 

Calancea A. dr, conf. univ. cab.247 

EXAMEN 

Psihanaliza: teorie şi practică 

psihoterapeutică  

Caunova Natalia  dr.  cab.341 
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Melentieva A. lector univ.  cab.247 

EXAMEN 

EXAMEN 

09.06.20  Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere 

psihologică  

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ. cab.247 

EXAMEN 

  

10.06.20 Modelul umanist în psihoterapie şi consiliere 

psihologică  

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ. cab.247 

EXAMEN 

   

11.06.20  Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare  

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  cab.247 

EXAMEN 

 Managementul proiectelor  

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

EXAMEN 

12.06.20 Psihanaliza: teorie şi practică psihoterapeutică  

Mohammadifard Gh.dr. conf univ.inter cab.247 

EXAMEN 

 Psihodiagnosticul în cadrul expertizei 

psihologice judiciare  

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  cab.305 

EXAMEN 

 

     

15.06.20  Managementul proiectelor  
Robu Elena dr. conf.univ. c.247 

EXAMEN 

Probleme actuale de cercetare în psihologia  

 Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.302 

EXAMEN 

 

16.06.20     Probleme actuale de cercetare în psihologia  

 Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ cab.341 

EXAMEN 

17.06.20     

18.06.20    Modelul umanist în psihoterapie şi 

consiliere psihologică  

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ. cab.341 

EXAMEN 

     

 

 

 

 

Șef Catedră Psihologie și Științe ale Educației                                                                                     Balode Neli, dr., lector univ 
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Decan Facultatea Științe Sociale și ale Educației                                                                                   Svetlana Rusnac, dr., conf.univ.                                                                                                                                                                                          


