
 

Aprobat 

Prorector, Alexandr Cauia  __________________2020 

ORARUL FACULTĂŢII ŞTIINŢE SOCIALE ȘI ALE EDUCAŢIEI 

SECŢIA CU FRECVENȚĂ, ANUL I, SEMESTRUL I  

 

 DATA ORA Gr. I-PS-201-11 

( psihologie, rom) 

Gr. I-PS-202-12 

( psihologie, rus) 

Gr. I-AS-203-11 

( asistență socială, rom) 

 01.09 

 

 INTRUIRE PRIVIND ORGANIZAREA PROCESULUI DE STUDII -  2020-2021 

ORA 13.00, ETAJUL 2, AULA 245 

M 

I 

E 

R 

C 

U 

R 

I 
02.09 

 

13.00 

14.00 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Sensibilizarea la mediul 

universitar și metode de învățare (curs)    Rusnac Sv. c. 

305/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Introducere în specialitate 

(curs)    Balode N. c. 339/I / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 

Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (curs)    Rusnac Sv. c. 305/II / online 

14.15 

15.15 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Sensibilizarea la mediul 

universitar și metode de învățare (curs)    Rusnac Sv. c. 

305/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Introducere în specialitate 

(curs)    Balode N. c. 339/I / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 

Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (curs)    Rusnac Sv. c. 305/II / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Sensibilizarea la mediul 

universitar și metode de învățare (curs)    Rusnac Sv. c. 

305/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Introducere în specialitate 

(curs)    Balode N. c. 339/I / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 

Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (curs)    Rusnac Sv. c. 305/II / online 

16.45 

17.45 

   

J 

O 

I 

 

 

03.09 

 

13.00 

14.00 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Sensibilizarea la mediul 

universitar și metode de învățare (curs)    Rusnac Sv. c. 

305/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Introducere în specialitate 

(curs)    Balode N. c. 339/I / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 

Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (curs)    Rusnac Sv. c. 305/II / online 

14.15 

15.15 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Sensibilizarea la mediul 

universitar și metode de învățare (curs)    Rusnac Sv. c. 

305/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Introducere în specialitate 

(curs)    Balode N. c. 339/I / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 

Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (curs)    Rusnac Sv. c. 305/II / online 

15.30 

16.30 

   

16.45 

17.45 

   

V 

I 

N 

E 

R 

I 
04.09 

 

13.00 

14.00 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și 

terminologie specializată Bolfosu A. c. 305/II / 

online 

14.15 

15.15 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Introducere în specialitate 

(curs)    Balode N. c. 305/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Sensibilizarea la mediul 

universitar și metode de învățare (curs)    Rusnac Sv. 

c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială – cadrul general (curs) Focșa T. c. 346/I / 

online 

15.30 

16.30 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Introducere în specialitate 

(curs)    Balode N. c. 305/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Sensibilizarea la mediul 

universitar și metode de învățare (curs)    Rusnac Sv. 

c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială – cadrul general (curs) 

Focșa T. c. 346/I / online  



16.45 

17.45 

   

 DATA ORA Gr. I-PS-201-11 

( psihologie, rom) 

Gr. I-PS-202-12 

( psihologie, rus) 

Gr. I-AS-203-11 

( asistență socială, rom) 

L 

U 

N 

I 

07.09 

 

13.00 

14.00 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și 

terminologie specializată Bolfosu A. c. 305/II / 

online 

14.15 

15.15 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Introducere în specialitate 

(curs)    Balode N. c. 

305/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Sensibilizarea la mediul 

universitar și metode de învățare (curs)    Rusnac Sv. 

c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială – cadrul general (curs) 

Focșa T. c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Introducere în specialitate 

(curs)    Balode N. c. 

305/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Sensibilizarea la mediul 

universitar și metode de învățare (curs)    Rusnac Sv. 

c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială – cadrul general (curs) 

Focșa T. c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Introducere în specialitate 

(curs)    Balode N. c. 

305/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Sensibilizarea la mediul 

universitar și metode de învățare (curs)    Rusnac Sv. 

c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială – cadrul general (curs) 

Focșa T. c. 346/I / online 

M 

A 

R 

Ț 

I 

08.09 

 

13.00 

14.00 

Bazele statului și dreptului (curs) 

Demian Elena. c. 305/II 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările 

(curs)    Balode N. c. 339/I / online 

Bazele statului și dreptului (curs) 

Demian Elena. c. 305/II 

14.15 

15.15 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în științele socio-umane (curs) 

Iurchevici Iu. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările 

(curs)    Balode N. c. 

339/I / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei 

și competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în științele socio-umane 

(curs) Iurchevici Iu. c. 305/II / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în psihologie (curs) Iurchevici Iu. 

c.305/II / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările 

(curs)    Balode N. c. 

339/I / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei 

și competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în științele socio-umane 

(curs) Iurchevici Iu. c. 305/II / online 

16.45 

17.45 

   

M 

I 

E 

R 

C 

U 

R 

I 

09.09 

 

13.00 

14.00 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în științele socio-umane (curs) 

Iurchevici Iu. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările 

(curs)    Balode N. c. 

339/I / online  

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei 

și competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în științele socio-umane 

(curs) Iurchevici Iu. c. 305/II / online 

14.15 

15.15 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în științele socio-umane (curs) 

Iurchevici Iu. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările 

(curs)    Balode N. c. 

339/I / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei 

și competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în științele socio-umane 

(curs) Iurchevici Iu. c. 305/II / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în științele socio-umane (curs) 

Iurchevici Iu. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările 

(curs)    Balode N. c. 339/I / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei 

și competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în științele socio-umane 

(curs) Iurchevici Iu. c. 305/II / online 

16.45 

17.45 

   

J 10.09 13.00 Bazele antreprenoriatului (curs) Bazele antreprenoriatului (curs) Bazele antreprenoriatului (curs) 



O 

I 

 14.00 Efros S.  c. 305/II Pestușco N. c. 245/I Efros S.  c. 305/II 

14.15 

15.15 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei  

/ Etapele dezvoltării psihologiei ca știință (curs) 

Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările 

(curs)    Balode N. c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială din punct de vedere istoric (curs) 

Dănilescu V. c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei  

/ Etapele dezvoltării psihologiei ca știință (curs) 

Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările 

(curs)    Balode N. c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială din punct de vedere istoric (curs) 

Dănilescu V. c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei  

/ Etapele dezvoltării psihologiei ca știință (curs) 

Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Procesele cognitive superioare (curs) 

Balode N. c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială din punct de vedere istoric (curs) 

Dănilescu V. c. 346/I / online 

V 

I 

N 

E 

R 

I 

11.09 

 

13.00 

14.00 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și 

terminologie specializată Bolfosu A. c. 305/II / 

online 

14.15 

15.15 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei  

/ Etapele dezvoltării psihologiei ca știință (curs) 

Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Procesele cognitive superioare (curs) 

Balode N. c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială – cadrul general (curs) 

Focșa T. c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei  

/ Etapele dezvoltării psihologiei ca știință (curs) 

Caunenco I. c. 305/II / online  

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Procesele cognitive superioare (curs) 

Balode N. c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială – cadrul general (curs) 

Focșa T. c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

  Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială – cadrul general (curs) 

Focșa T. c. 346/I / online 

 DATA ORA Gr. I-PS-201-11 

( psihologie, rom) 

Gr. I-PS-202-12 

( psihologie, rus) 

Gr. I-AS-203-11 

( asistență socială, rom) 

L 

U 

N 

I 

14.09 

 

13.00 

14.00 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

100, b.  

Limba străină: noțiuni generale și 

terminologie specializată Bolfosu A. c. 305/II / 

online 

14.15 

15.15 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei  

/ Etapele dezvoltării psihologiei ca știință (curs) 

Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Procesele cognitive superioare (curs) 

Balode N. c. 339/I / online 

Modulul: Fundamentele psihologiei /  

Procese cognitive senzoriale și superioare (curs) 

Balan E.  c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei  

/ Etapele dezvoltării psihologiei ca știință (curs) 

Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Procesele cognitive superioare (curs) 

Balode N. c. 339/I / online 

Modulul: Fundamentele psihologiei /  

Procese cognitive senzoriale și superioare (curs) 

Balan E.  c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei  

/ Etapele dezvoltării psihologiei ca știință (curs) 

Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Procesele cognitive superioare (curs) 

Balode N. c. 339/I / online 

 

M 

A 

R 

Ț 

I 

15.09 

 

13.00 

14.00 

Bazele statului și dreptului (curs) 

Demian Elena. c. 305/II 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în psihologie (curs) Iurchevici 

Iu. c. 339/I / online 

Bazele statului și dreptului (curs) 

Demian Elena. c. 305/II 

14.15 

15.15 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările (curs)    

Balode N. c. 305/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în psihologie (curs) Iurchevici 

Iu. c. 339/I / online 

Modulul: Fundamentele psihologiei /  

Activitatea, motivația și performanțele umane 

(curs) Balan E.  c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările (curs)    

Balode N. c. 305/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în psihologie (curs) Iurchevici 

Iu. c. 339/I / online 

Modulul: Fundamentele psihologiei /  

Activitatea, motivația și performanțele umane 

(curs) Balan E.  c. 346/I / online 



16.45 

17.45 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările (curs)    

Balode N. c. 305/II / online 

  

M 

I 

E 

R 

C 

U 

R 

I 

16.09 

 

 

13.00 

14.00 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările (curs)    

Balode N. c. 305/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în psihologie (curs) 

Iurchevici Iu. c. 339/I / online 

Modulul: Fundamentele psihologiei /  

Activitatea, motivația și performanțele umane 

(curs) Balan E.  c. 346/I / online 

14.15 

15.15 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările (curs)    

Balode N. c. 305/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în psihologie (curs) 

Iurchevici Iu. c. 339/I / online 

Modulul: Fundamentele psihologiei /  

Activitatea, motivația și performanțele umane 

(curs) Balan E.  c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările (curs)    

Balode N. c. 305/II / online 

Limba română Savin Angela c. Modulul: Fundamentele psihologiei /  

Activitatea, motivația și performanțele umane 

(curs) Balan E.  c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

   

J 

O 

I 

17.09 

 

13.00 

14.00 

Bazele antreprenoriatului (curs) 

Efros S.  c. 305/II 

Bazele antreprenoriatului (curs) 

Pestușco N. c. 245/I 

Bazele antreprenoriatului (curs) 

Efros S.  c. 305/II 

14.15 

15.15 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(curs) Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Procesele cognitive superioare (curs) 

Balode N. c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială din punct de vedere istoric (curs) 

Dănilescu V. c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(curs) Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Procesele cognitive superioare (curs) 

Balode N. c. 339/I / online  
 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială din punct de vedere istoric (curs) 

Dănilescu V. c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(curs) Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /  
Limbajul și inteligența (curs) 

Balode N. c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială din punct de vedere istoric (curs) 

Dănilescu V. c. 346/I / online 

V 

I 

N 

E 

R 

I 

18.09 

 

13.00 

14.00 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și 

terminologie specializată Bolfosu A. c. 305/II / 

online 

14.15 

15.15 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(curs) Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  

Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (curs) 

Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială – cadrul general (seminar) Focșa T. c. 

346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(curs) Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  

Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (curs) 

Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială – cadrul general (seminar) Focșa T. c. 

346/I / online 

16.45 

17.45 

 Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  

Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (curs) 

Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială – cadrul general (seminar) Focșa T. c. 

346/I / online 

 DATA ORA Gr. I-PS-201-11 

( psihologie, rom) 

Gr. I-PS-202-12 

( psihologie, rus) 

Gr. I-AS-203-11 

( asistență socială, rom) 

L 

U 

N 

I 

21.09 

 

13.00 

14.00 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online  

Bazele statului și dreptului (curs) 

Sorbală M. c. 100/I 

Limba străină: noțiuni generale și 

terminologie specializată Bolfosu A. c. 305/II / 

online 

14.15 

15.15 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 
Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  

Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (curs) 
Modulul: Fundamentele psihologiei / 

Afectivitatea și voința (curs) 



(curs) Caunenco I. c. 305/II / online Caunova N. c. 339/I / online Balan E.  c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(curs) Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  

Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (curs) 

Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Fundamentele psihologiei / 

Afectivitatea și voința (curs) 

Balan E.  c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(curs) Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  

Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (curs) 

Caunova N. c. 339/I / online 

 

M 

A 

R 

Ț 

I 

22.09 

 

13.00 

14.00 

Bazele statului și dreptului (curs) 

Demian Elena. c. 305/II 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /  
Limbajul și inteligența (curs) 

Balode N. c. 339/I / online 

Bazele statului și dreptului (curs) 

Sorbală M. c. 

14.15 

15.15 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările 

(seminar)    Balan E. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /  
Limbajul și inteligența (curs) 

Balode N. c. 339/I / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 

Introducere în specialitate (curs)    Haraz Sv.  c. 

346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările 

(seminar)    Balan E. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /  
Limbajul și inteligența (curs) 

Balode N. c. 339/I / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 

Introducere în specialitate (curs)    Haraz Sv.  c. 

346/I / online 

16.45 

17.45 

 Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /  
Limbajul și inteligența (curs) 

Balode N. c. 339/I / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 

Introducere în specialitate (curs)    Haraz Sv.  c. 

346/I / online 

M 

I 

E 

R 

C 

U 

R 

I 

23.09 

 

13.00 

14.00 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările 

(seminar)    Balan E. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /  
Limbajul și inteligența (curs) 

Balode N. c. 339/I / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 

Introducere în specialitate (curs)    Haraz Sv.  c. 

346/I / online 

14.15 

15.15 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările 

(seminar)    Balan E. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /  
Limbajul și inteligența (curs) 

Balode N. c. 339/I / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 

Introducere în specialitate (curs)    Haraz Sv.  c. 

346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările 

(seminar)    Balan E. c. 305/II / online 

Limba română Savin Angela c. Modulul: Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 

Introducere în specialitate (seminar)    Haraz Sv.  

c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

   

J 

O 

I 

24.09 

 

13.00 

14.00 

Bazele antreprenoriatului (curs) 

Efros S.  c. 305/II 

Bazele antreprenoriatului (curs) 

Pestușco N. c. 245/I 

Bazele antreprenoriatului (curs) 

Efros S.  c. 305/II 

14.15 

15.15 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(curs) Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Introducere în specialitate 

(seminar)    Balode N. c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială din punct de vedere istoric (curs) 

Dănilescu V. c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(curs) Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Introducere în specialitate 

(seminar)    Balode N. c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială din punct de vedere istoric (curs) 

Dănilescu V. c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

 Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Introducere în specialitate 

(seminar)    Balode N. c. 339/I / online 

 



V 

I 

N 

E 

R 

I 

25.09 

 

13.00 

14.00 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și 

terminologie specializată Bolfosu A. c. 305/II / 

online 

14.15 

15.15 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  Istoria 

domeniilor aplicate ale psihologiei (curs) Caunenco I. 

c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  

Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (curs) 

Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Fundamentele psihologiei / 

Afectivitatea și voința (curs) 

Balan E.  c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  Istoria 

domeniilor aplicate ale psihologiei (curs) Caunenco I. 

c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  

Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (curs) 

Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Fundamentele psihologiei / 

Afectivitatea și voința (curs) 

Balan E.  c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

 Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(curs) Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Fundamentele psihologiei / 

Afectivitatea și voința (curs) 

Balan E.  c. 346/I / online 

 DATA ORA Gr. I-PS-201-11 

( psihologie, rom) 

Gr. I-PS-202-12 

( psihologie, rus) 

Gr. I-AS-203-11 

( asistență socială, rom) 

L 

U 

N 

I 

28.09 

 

13.00 

14.00 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online  

Bazele statului și dreptului (curs) 

Sorbală M. c. 100/I 

Limba străină: noțiuni generale și 

terminologie specializată Bolfosu A. c. 305/II / 

online 

14.15 

15.15 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  Istoria 

domeniilor aplicate ale psihologiei (curs) Caunenco I. 

c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(curs) Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Fundamentele psihologiei / 

Afectivitatea și voința (curs) 

Balan E.  c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  Istoria 

domeniilor aplicate ale psihologiei (curs) Caunenco I. 

c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(curs) Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Fundamentele psihologiei / 

Afectivitatea și voința (curs) 

Balan E.  c. 346/I / online  

16.45 

17.45 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  Istoria 

domeniilor aplicate ale psihologiei (curs) Caunenco I. 

c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(curs) Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Fundamentele psihologiei / 

Afectivitatea și voința (curs) 

Balan E.  c. 346/I / online 

M 

A 

R 

Ț 

I 

29.09 

 

13.00 

14.00 

Bazele statului și dreptului (curs) 

Demian Elena. c. 305/II 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în psihologie (seminar) 

Iurchevici Iu. c. 339/I / online 

Bazele statului și dreptului (curs) 

Sorbală M. c. 

14.15 

15.15 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările (curs)    

Balode N. c. 305/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în psihologie (seminar) 

Iurchevici Iu. c. 339/I / online 

Modul: Teorii moderne în asistența socială: 

generalități / Construirea și utilizarea teoriilor 

specifice asistenței sociale in practica (curs) 

Țărnă V.  c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările (curs)    

Balode N. c. 305/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în psihologie (seminar) 

Iurchevici Iu. c. 339/I / online 

Modul: Teorii moderne în asistența socială: 

generalități / Construirea și utilizarea teoriilor 

specifice asistenței sociale in practica (curs) 

Țărnă V.  c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Procesele cognitive superioare (curs) 

Balode N. c. 339/I / online  

 

 Modul: Teorii moderne în asistența socială: 

generalități / Construirea și utilizarea teoriilor 

specifice asistenței sociale in practica (curs) 

Țărnă V.  c. 346/I / online 

M 

I 

E 

R 

C 

30.09 

 

13.00 

14.00 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Procesele cognitive superioare (curs) 

Balode N. c. 339/I / online  

 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în psihologie (seminar) 

Iurchevici Iu. c. 339/I / online 

Modul: Teorii moderne în asistența socială: 

generalități / Construirea și utilizarea teoriilor 

specifice asistenței sociale in practica (curs) 

Țărnă V.  c. 346/I / online 

14.15 Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și Modul: Teorii moderne în asistența socială: 



U 

R 

I 

15.15 Procesele cognitive superioare (curs) 

Balode N. c. 339/I / online  

 

competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în psihologie (seminar) 

Iurchevici Iu. c. 339/I / online 

generalități / Construirea și utilizarea teoriilor 

specifice asistenței sociale in practica (curs) 

Țărnă V.  c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Procesele cognitive superioare (curs) 

Balode N. c. 339/I / online  

 

Limba română Savin Angela c. Modul: Teorii moderne în asistența socială: 

generalități / Construirea și utilizarea teoriilor 

specifice asistenței sociale in practica (curs) 

Țărnă V.  c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

  Modul: Teorii moderne în asistența socială: 

generalități / Construirea și utilizarea teoriilor 

specifice asistenței sociale in practica (curs) 

Țărnă V.  c. 346/I / online 

J 

O 

I 

01.10 

 

13.00 

14.00 

Bazele antreprenoriatului (curs) 

Efros S.  c. 305/II 

Bazele antreprenoriatului (curs) 

Pestușco N. c. 245/I 

Bazele antreprenoriatului (curs) 

Efros S.  c. 305/II 

14.15 

15.15 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Procesele cognitive superioare (curs) 

Balode N. c. 339/I / online  

 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(curs) Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială din punct de vedere istoric (seminar) 

Dănilescu V. c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Procesele cognitive superioare (curs) 

Balode N. c. 339/I / online  

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(curs) Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială din punct de vedere istoric (seminar) 

Dănilescu V. c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Procesele cognitive superioare (curs) 

Balode N. c. 339/I / online  

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(curs) Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială din punct de vedere istoric (seminar) 

Dănilescu V. c. 346/I / online 

V 

I 

N 

E 

R 

I 

02.10 

 

13.00 

14.00 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și 

terminologie specializată Bolfosu A. c. 305/II / 

online 

14.15 

15.15 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Procesele cognitive superioare (curs) 

Balode N. c. 339/I / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(curs) Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Fundamentele psihologiei /  

Procese cognitive senzoriale și superioare 

(seminar) Balan E.  c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Limbajul și inteligența (curs) 

Balode N. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(curs) Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Fundamentele psihologiei /  

Procese cognitive senzoriale și superioare 

(seminar) Balan E.  c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Limbajul și inteligența (curs) 

Balode N. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(curs) Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Fundamentele psihologiei /  

Procese cognitive senzoriale și superioare 

(seminar) Balan E.  c. 346/I / online 

 DATA ORA Gr. I-PS-201-11 

( psihologie, rom) 

Gr. I-PS-202-12 

( psihologie, rus) 

Gr. I-AS-203-11 

( asistență socială, rom) 

L 

U 

N 

I 

05.10 

 

13.00 

14.00 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online  

Bazele statului și dreptului (curs) 

Sorbală M. c. 100/I 

Limba străină: noțiuni generale și 

terminologie specializată Bolfosu A. c. 305/II / 

online 

14.15 

15.15 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /   
Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (seminar) 

Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  
Istoria domeniilor aplicate ale psihologiei (curs) 

Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Fundamentele psihologiei /  
Activitatea, motivaţia şi performanţele umane 

(seminar) Balan E.  c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /   
Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (seminar) 

Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  
Istoria domeniilor aplicate ale psihologiei (curs) 

Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Fundamentele psihologiei /  
Activitatea, motivaţia şi performanţele umane 

(seminar) Balan E.  c. 346/I / online 



16.45 

17.45 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /   
Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (seminar) 

Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  
Istoria domeniilor aplicate ale psihologiei (curs) 

Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Fundamentele psihologiei /  
Activitatea, motivaţia şi performanţele umane 

(seminar) Balan E.  c. 346/I / online 

M 

A 

R 

Ț 

I 

06.10 

 

13.00 

14.00 

Bazele statului și dreptului (curs) 

Demian Elena. c. 305/II 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Introducere în specialitate 

(seminar)    Balode N. c. 339/I / online 

Bazele statului și dreptului (curs) 

Demian Elena. c. 305/II 

14.15 

15.15 

 Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Introducere în specialitate 

(seminar)    Balode N. c. 339/I / online 

 

15.30 

16.30 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în psihologie (seminar) 

Iurchevici Iu. c. 339/I / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /  
Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările 

(seminar) Balode N. c. 339/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei 

și competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în psihologie (seminar) 

Iurchevici Iu. c. 339/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în psihologie (seminar) 

Iurchevici Iu. c. 339/I / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /  
Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările 

(seminar) Balode N. c. 339/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei 

și competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în psihologie (seminar) 

Iurchevici Iu. c. 339/I / online 

M 

I 

E 

R 

C 

U 

R 

I 

07.10 

 

13.00 

14.00 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Sensibilizarea la mediul 

universitar și metode de învățare (seminar)    Rusnac 

Sv. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /  
Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările 

(seminar) Balode N. c. 339/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei 

și competențele academice/ Sensibilizarea la 

mediul universitar și metode de învățare 

(seminar)    Rusnac Sv. c. 305/II / online 

14.15 

15.15 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Sensibilizarea la mediul 

universitar și metode de învățare (curs)    Rusnac Sv. c. 

305/II / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /  
Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările 

(seminar) Balode N. c. 339/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei 

și competențele academice/ Sensibilizarea la 

mediul universitar și metode de învățare (curs)    

Rusnac Sv. c. 305/II / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Sensibilizarea la mediul 

universitar și metode de învățare (curs)    Rusnac Sv. c. 

305/II / online 

Limba română Savin Angela c. Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei 

și competențele academice/ Sensibilizarea la 

mediul universitar și metode de învățare (curs)    

Rusnac Sv. c. 305/II / online 

16.45 

17.45 

 Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /  
Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările 

(seminar) Balode N. c. 339/II / online 

 

J 

O 

I 

08.10 

 

13.00 

14.00 

Bazele antreprenoriatului (curs) 

Efros S.  c. 305/II 

Bazele antreprenoriatului (curs) 

Pestușco N. c. 245/I 

Bazele antreprenoriatului (curs) 

Efros S.  c. 305/II 

14.15 

15.15 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Limbajul și inteligența (curs) 

Balode N. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  
Istoria domeniilor aplicate ale psihologiei (curs) 

Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială din punct de vedere istoric (seminar) 

Dănilescu V. c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Limbajul și inteligența (curs) 

Balode N. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  
Istoria domeniilor aplicate ale psihologiei (curs) 

Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială din punct de vedere istoric (seminar) 

Dănilescu V. c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Limbajul și inteligența (curs) 

Balode N. c. 305/II / online 

  

V 

I 

N 

E 

R 

09.10 

 

13.00 

14.00 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și 

terminologie specializată Bolfosu A. c. 305/II / 

online 

14.15 

15.15 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /   
Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (seminar) 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  
Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (seminar) 

Modulul: Fundamentele psihologiei /  
Activitatea, motivaţia şi performanţele umane 



I Caunenco I. c. 305/II / online Caunova N. c. 339/I / online (seminar) Balan E.  c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /   
Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (seminar) 

Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  
Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (seminar) 

Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Fundamentele psihologiei /  
Activitatea, motivaţia şi performanţele umane 

(seminar) Balan E.  c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

 Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  
Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (seminar) 

Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Fundamentele psihologiei / 

Afectivitatea și voința (seminar) 

Balan E.  c. 346/I / online 

 DATA ORA Gr. I-PS-201-11 

( psihologie, rom) 

Gr. I-PS-202-12 

( psihologie, rus) 

Gr. I-AS-203-11 

( asistență socială, rom) 

L 

U 

N 

I 

12.10 

 

13.00 

14.00 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online  

Bazele statului și dreptului (curs) 

Sorbală M. c. 100/I 

Limba străină: noțiuni generale și 

terminologie specializată Bolfosu A. c. 305/II / 

online 

14.15 

15.15 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /   
Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (seminar) 

Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  
Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (seminar) 

Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Fundamentele psihologiei / 

Afectivitatea și voința (seminar) 

Balan E.  c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /   
Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (seminar) 

Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  
Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (seminar) 

Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Fundamentele psihologiei / 

Afectivitatea și voința (seminar) 

Balan E.  c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

 Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  
Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (seminar) 

Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Fundamentele psihologiei / 

Afectivitatea și voința (seminar) 

Balan E.  c. 346/I / online 

M 

A 

R 

Ț 

I 

13.10 

 

13.00 

14.00 

Bazele statului și dreptului (curs) 

Demian Elena. c. 305/II 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /  
Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările 

(seminar) Balode N. c. 339/II / online 

Bazele statului și dreptului (curs) 

Demian Elena. c. 305/II 

14.15 

15.15 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în psihologie (seminar) 

Iurchevici Iu. c. 339/I / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /  
Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările 

(seminar) Balode N. c. 339/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei 

și competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în psihologie (seminar) 

Iurchevici Iu. c. 339/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în psihologie (seminar) 

Iurchevici Iu. c. 339/I / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /   
Procesele cognitive superioare (seminar) Balode N. 

c. 339/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei 

și competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în psihologie (seminar) 

Iurchevici Iu. c. 339/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în psihologie (seminar) 

Iurchevici Iu. c. 339/I / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /   
Procesele cognitive superioare (seminar) Balode N. 

c. 339/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei 

și competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în psihologie (seminar) 

Iurchevici Iu. c. 339/I / online 

M 

I 

E 

R 

C 

U 

R 

I 

14.10 

 

13.00 

14.00 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările 

(seminar)    Balan E. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /  Activitatea umană (curs) Balode N. c. 

339/II / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială – cadrul general (seminar) Focșa T. c. 

346/I / online 

14.15 

15.15 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Cunoaşterea senzorială, percepţia şi reprezentările 

(seminar)    Balan E. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /  Activitatea umană (curs) Balode N. c. 

339/II / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială – cadrul general (seminar) Focșa T. c. 

346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Procesele cognitive superioare (seminar)    Balan E. c. 

305/II / online  

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /   Motivaţia şi performanţele (curs) 

Balode N. c. 339/II / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială – cadrul general (seminar) Focșa T. c. 

346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Procesele cognitive superioare (seminar)    Balan E. c. 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /   Motivaţia şi performanţele (curs) 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială – cadrul general (seminar) Focșa T. c. 



305/II / online Balode N. c. 339/II / online 346/I / online 

J 

O 

I 

15.10 

 

13.00 

14.00 

Bazele antreprenoriatului (curs) 

Efros S.  c. 305/II 

Bazele antreprenoriatului (curs) 

Pestușco N. c. 245/I 

Bazele antreprenoriatului (curs) 

Efros S.  c. 305/II 

14.15 

15.15 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /    
Paradigme, orientări şi şcoli în cercetarea psihologică 

(seminar) Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  
Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (seminar) 

Caunova N. c. 339/I / online 

Modul: Teorii moderne în asistența socială: 

generalități / Construirea și utilizarea teoriilor 

specifice asistenței sociale in practica (curs) 

Țărnă V.  c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /    
Paradigme, orientări şi şcoli în cercetarea psihologică 

(seminar) Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(seminar) Caunova N. c. 339/I / online 

Modul: Teorii moderne în asistența socială: 

generalități / Construirea și utilizarea teoriilor 

specifice asistenței sociale in practica (seminar) 

Țărnă V.  c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /    
Paradigme, orientări şi şcoli în cercetarea psihologică 

(seminar) Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(seminar) Caunova N. c. 339/I / online 

Modul: Teorii moderne în asistența socială: 

generalități / Construirea și utilizarea teoriilor 

specifice asistenței sociale in practica (seminar) 

Țărnă V.  c. 346/I / online 

V 

I 

N 

E 

R 

I 

16.10 

 

13.00 

14.00 

   

14.15 

15.15 

   

15.30 

16.30 

   

16.45 

17.45 

   

 DATA ORA Gr. I-PS-201-11 

( psihologie, rom) 

Gr. I-PS-202-12 

( psihologie, rus) 

Gr. I-AS-203-11 

( asistență socială, rom) 

L 

U 

N 

I 

19.10 

 

13.00 

14.00 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online  

Bazele statului și dreptului (curs) 

Sorbală M. c. 100/I 

Limba străină: noțiuni generale și 

terminologie specializată Bolfosu A. c. 305/II / 

online 

14.15 

15.15 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /    
Paradigme, orientări şi şcoli în cercetarea psihologică 

(seminar) Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(seminar) Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Fundamentele psihologiei / 

Afectivitatea și voința (seminar) 

Balan E.  c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /    
Paradigme, orientări şi şcoli în cercetarea psihologică 

(seminar) Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(seminar) Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Fundamentele psihologiei / 

Afectivitatea și voința (seminar) 

Balan E.  c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /    
Paradigme, orientări şi şcoli în cercetarea psihologică 

(seminar) Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(seminar) Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Fundamentele psihologiei / 

Afectivitatea și voința (seminar) 

Balan E.  c. 346/I / online 

M 

A 

R 

Ț 

I 

20.10 

 

13.00 

14.00 

Bazele statului și dreptului (curs) 

Demian Elena. c. 305/II 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /   
Procesele cognitive superioare (seminar) Balode N. 

c. 339/II / online 

Bazele statului și dreptului (curs) 

Demian Elena. c. 305/II 

14.15 

15.15 

Bazele statului și dreptului (seminar) 

Demian Elena. c. 305/II 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /   
Procesele cognitive superioare (seminar) Balode N. 

c. 339/II / online 

Bazele statului și dreptului (seminar) 

Demian Elena. c. 305/II 

15.30 

16.30 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Sensibilizarea la mediul 

universitar și metode de învățare (curs)    Rusnac Sv. c. 

305/II / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /   
Procesele cognitive superioare (seminar) Balode N. 

c. 339/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei 

și competențele academice/ Sensibilizarea la 

mediul universitar și metode de învățare (curs)    

Rusnac Sv. c. 305/II / online 



16.45 

17.45 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Sensibilizarea la mediul 

universitar și metode de învățare (curs)    Rusnac Sv. c. 

305/II / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /   
Procesele cognitive superioare (seminar) Balode N. 

c. 339/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei 

și competențele academice/ Sensibilizarea la 

mediul universitar și metode de învățare (curs)    

Rusnac Sv. c. 305/II / online 

M 

I 

E 

R 

C 

U 

R 

I 

21.10 

 

13.00 

14.00 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Limbajul și inteligența (curs) 

Balode N. c. 305/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în psihologie (seminar) 

Iurchevici Iu. c. 339/I / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 

Introducere în specialitate (seminar)    Haraz Sv.  

c. 346/I / online 

14.15 

15.15 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Limbajul și inteligența (curs) 

Balode N. c. 305/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în psihologie (seminar) 

Iurchevici Iu. c. 339/I / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 

Introducere în specialitate (seminar)    Haraz Sv.  

c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Introducere în specialitate 

(seminar)    Balode N. c. 305/II / online 

Limba română Savin Angela c. Modulul: Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 

Introducere în specialitate (seminar)    Haraz Sv.  

c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Introducere în specialitate 

(seminar)    Balode N. c. 305/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Simț comun versus 

cunoaștere științifică în psihologie (seminar) 

Iurchevici Iu. c. 339/I / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 

Introducere în specialitate (seminar)    Haraz Sv.  

c. 346/I / online 

J 

O 

I 

22.10 

 

13.00 

14.00 

Bazele antreprenoriatului (curs) 

Efros S.  c. 305/II 

Bazele antreprenoriatului (curs) 

Pestușco N. c. 245/I 

Bazele antreprenoriatului (curs) 

Efros S.  c. 305/II 

14.15 

15.15 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /    
Paradigme, orientări şi şcoli în cercetarea psihologică 

(seminar) Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(seminar) Caunova N. c. 339/I / online 

Modul: Teorii moderne în asistența socială: 

generalități / Construirea și utilizarea teoriilor 

specifice asistenței sociale in practica (seminar) 

Țărnă V.  c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /    
Paradigme, orientări şi şcoli în cercetarea psihologică 

(seminar) Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(seminar) Caunova N. c. 339/I / online 

Modul: Teorii moderne în asistența socială: 

generalități / Construirea și utilizarea teoriilor 

specifice asistenței sociale in practica (seminar) 

Țărnă V.  c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /    
Paradigme, orientări şi şcoli în cercetarea psihologică 

(seminar) Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(seminar) Caunova N. c. 339/I / online 

Modul: Teorii moderne în asistența socială: 

generalități / Construirea și utilizarea teoriilor 

specifice asistenței sociale in practica (seminar) 

Țărnă V.  c. 346/I / online 

V 

I 

N 

E 

R 

I 

23.10 

 

13.00 

14.00 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și 

terminologie specializată Bolfosu A. c. 305/II / 

online 

14.15 

15.15 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /    
Paradigme, orientări şi şcoli în cercetarea psihologică 

(seminar) Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(seminar) Caunova N. c. 339/I / online 

Modul: Teorii moderne în asistența socială: 

generalități / Construirea și utilizarea teoriilor 

specifice asistenței sociale in practica (seminar) 

Țărnă V.  c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /     
Istoria domeniilor aplicate ale psihologiei  (seminar) 

Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări și școli în cercetarea psihologică 

(seminar) Caunova N. c. 339/I / online 

Modul: Teorii moderne în asistența socială: 

generalități / Construirea și utilizarea teoriilor 

specifice asistenței sociale in practica (seminar) 

Țărnă V.  c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /     
Istoria domeniilor aplicate ale psihologiei  (seminar) 

Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  
Istoria domeniilor aplicate ale psihologiei (seminar) 

Caunova N. c. 339/I / online 

 



 DATA ORA Gr. I-PS-201-11 

( psihologie, rom) 

Gr. I-PS-202-12 

( psihologie, rus) 

Gr. I-AS-203-11 

( asistență socială, rom) 

L 

U 

N 

I 

26.10 

 

13.00 

14.00 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online  

Bazele statului și dreptului (curs) 

Sorbală M. c. 100/I 

Limba străină: noțiuni generale și 

terminologie specializată Bolfosu A. c. 305/II / 

online 

14.15 

15.15 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /     
Istoria domeniilor aplicate ale psihologiei  (seminar) 

Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  
Istoria domeniilor aplicate ale psihologiei (seminar) 

Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Nevoi si 

resurse în asistenţa socială comunitară (curs) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /     
Istoria domeniilor aplicate ale psihologiei  (seminar) 

Caunenco I. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  
Istoria domeniilor aplicate ale psihologiei (seminar) 

Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Nevoi si 

resurse în asistenţa socială comunitară (curs) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /     
Istoria domeniilor aplicate ale psihologiei  (seminar) 

Caunenco I. c. 305/II / online 

 Modulul: Bazele asistenţei sociale / Nevoi si 

resurse în asistenţa socială comunitară (curs) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

M 

A 

R 

Ț 

I 

27.10 

 

13.00 

14.00 

Bazele statului și dreptului (curs) 

Demian Elena. c. 305/II 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /   
Procesele cognitive superioare (seminar) Balode N. 

c. 305/II / online 

Bazele statului și dreptului (curs) 

Demian Elena. c. 305/II 

14.15 

15.15 

Bazele statului și dreptului (seminar) 

Demian Elena. c. 305/II 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /   
Limbajul și inteligența (seminar) Balode N. c. 339/II 

/ online 

Bazele statului și dreptului (seminar) 

Demian Elena. c. 305/II 

15.30 

16.30 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Procesele cognitive superioare (seminar)    Balan E. c. 

305/II / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /   
Limbajul și inteligența (seminar) Balode N. c. 339/II 

/ online 

Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /  Perspective-cheie pentru 

practica participativă în asistența socală (curs) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Procesele cognitive superioare (seminar)    Balan E. c. 

305/II / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /   
Limbajul și inteligența (seminar) Balode N. c. 339/II 

/ online 

Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /  Perspective-cheie pentru 

practica participativă în asistența socală (curs) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

M 

I 

E 

R 

C 

U 

R 

I 

28.10 

 

13.00 

14.00 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Procesele cognitive superioare (seminar)    Balan E. c. 

305/II / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /   
Limbajul și inteligența (seminar) Balode N. c. 339/II 

/ online 

Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /   Interacțiunea sistemelor 

sociale și schimbărea socială planificată (curs) 

Haraz S. c. 346/I / online 

14.15 

15.15 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Procesele cognitive superioare (seminar)    Balan E. c. 

305/II / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /   
Limbajul și inteligența (seminar) Balode N. c. 339/II 

/ online 

Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /   Interacțiunea sistemelor 

sociale și schimbărea socială planificată (curs) 

Haraz S. c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese / 

Procesele cognitive superioare (seminar)    Balan E. c. 

305/II / online 

Limba română Savin Angela c. Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /   Interacțiunea sistemelor 

sociale și schimbărea socială planificată (curs) 

Haraz S. c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /  

Limbajul și inteligența (seminar)    Balan E. c. 305/II / 

online 

 Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /   Interacțiunea sistemelor 

sociale și schimbărea socială planificată (curs) 

Haraz S. c. 346/I / online 

J 

O 

I 

29.10 

 

13.00 

14.00 

Bazele antreprenoriatului (curs) 

Efros S.  c. 305/II 

Bazele antreprenoriatului (curs) 

Pestușco N. c. 245/I 

Bazele antreprenoriatului (curs) 

Efros S.  c. 305/II 

14.15 Bazele antreprenoriatului (seminar) Bazele antreprenoriatului (seminar) Bazele antreprenoriatului (seminar) 



15.15 Efros S.  c. 305/II Pestușco N. c. 245/I Efros S.  c. 305/II 

15.30 

16.30 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Introducere în specialitate 

(seminar)    Balode N. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  
Istoria domeniilor aplicate ale psihologiei (seminar) 

Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială din punct de vedere istoric (seminar) 

Dănilescu V. c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Introducere în specialitate 

(seminar)    Balode N. c. 305/II / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei /  
Istoria domeniilor aplicate ale psihologiei (seminar) 

Caunova N. c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială din punct de vedere istoric (seminar) 

Dănilescu V. c. 346/I / online 

V 

I 

N 

E 

R 

I 

30.10 

 

13.00 

14.00 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online  

Bazele statului și dreptului (curs) 

Sorbală M. c. 100/I 

Limba străină: noțiuni generale și 

terminologie specializată Bolfosu A. c. 305/II / 

online 

14.15 

15.15 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /  

Limbajul și inteligența (seminar)    Balan E. c. 305/II / 

online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /   
Limbajul și inteligența (seminar) Balode N. c. 305/II 

/ online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Nevoi si 

resurse în asistenţa socială comunitară (curs) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /  

Limbajul și inteligența (seminar)    Balan E. c. 305/II / 

online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /   
Limbajul și inteligența (seminar) Balode N. c. 305/II 

/ online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Nevoi si 

resurse în asistenţa socială comunitară (curs) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

 Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /   
Limbajul și inteligența (seminar) Balode N. c. 305/II 

/ online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Nevoi si 

resurse în asistenţa socială comunitară (curs) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

 DATA ORA Gr. I-PS-201-11 

( psihologie, rom) 

Gr. I-PS-202-12 

( psihologie, rus) 

Gr. I-AS-203-11 

( asistență socială, rom) 

L 

U 

N 

I 

02.11 

 

13.00 

14.00 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online  

Bazele statului și dreptului (curs) 

Sorbală M. c. 100/I 

Limba străină: noțiuni generale și 

terminologie specializată Bolfosu A. c. 305/II / 

online 

14.15 

15.15 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /  

Limbajul și inteligența (seminar)    Balan E. c. 305/II / 

online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Sensibilizarea la mediul 

universitar și metode de învățare (seminar)    Rusnac 

Sv. c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Nevoi si 

resurse în asistenţa socială comunitară (curs) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /  

Limbajul și inteligența (seminar)    Balan E. c. 305/II / 

online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Sensibilizarea la mediul 

universitar și metode de învățare (seminar)    Rusnac 

Sv. c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Nevoi si 

resurse în asistenţa socială comunitară (seminar) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /  

Limbajul și inteligența (seminar)    Balan E. c. 305/II / 

online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Sensibilizarea la mediul 

universitar și metode de învățare (seminar)    Rusnac 

Sv. c. 339/I / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Nevoi si 

resurse în asistenţa socială comunitară (seminar) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

M 

A 

R 

Ț 

I 

03.11 

 

13.00 

14.00 

Bazele statului și dreptului (curs) 

Demian Elena. c. 305/II 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /   Motivaţia şi performanţele (curs)  

Balode N. c. 339/II / online 

Bazele statului și dreptului (curs) 

Demian Elena. c. 305/II 

14.15 

15.15 

Bazele statului și dreptului (seminar) 

Demian Elena. c. 305/II 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /   Motivaţia şi performanţele (curs)  

Balode N. c. 339/II / online 

Bazele statului și dreptului (seminar) 

Demian Elena. c. 305/II 

15.30 

16.30 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /  

Limbajul și inteligența (seminar)    Balan E. c. 305/II / 

online 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /   Motivaţia şi performanţele (curs)  

Balode N. c. 339/II / online 

Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /  Perspective-cheie pentru 

practica participativă în asistența socală (curs) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 



16.45 

17.45 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi procese /  

Limbajul și inteligența (seminar)    Balan E. c. 305/II / 

online 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /    Afectivitatea şi voinţa (curs)  Balode 

N. c. 339/II / online 

Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /  Perspective-cheie pentru 

practica participativă în asistența socală (curs) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

M 

I 

E 

R 

C 

U 

R 

I 

04.11 

 

13.00 

14.00 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /  Activitatea umană (curs) Balode N. c. 

305/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Sensibilizarea la mediul 

universitar și metode de învățare (seminar)    Rusnac 

Sv. c. 339/I / online 

Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /   Interacțiunea sistemelor 

sociale și schimbărea socială planificată (curs) 

Haraz S. c. 346/I / online 

14.15 

15.15 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /  Activitatea umană (curs) Balode N. c. 

305/II / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Sensibilizarea la mediul 

universitar și metode de învățare (seminar)    Rusnac 

Sv. c. 339/I / online 

Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /   Interacțiunea sistemelor 

sociale și schimbărea socială planificată 

(seminar) Haraz S. c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /   Motivaţia şi performanţele (curs) Balode 

N. c. 305/II / online 

Limba română Savin Angela c. Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /   Interacțiunea sistemelor 

sociale și schimbărea socială planificată 

(seminar) Haraz S. c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /   Motivaţia şi performanţele (curs) Balode 

N. c. 305/II / online 

  

J 

O 

I 

05.11 

 

13.00 

14.00 

Bazele antreprenoriatului (curs) 

Efros S.  c. 305/II 

Bazele antreprenoriatului (curs) 

Pestușco N. c. 245/I 

Bazele antreprenoriatului (curs) 

Efros S.  c. 305/II 

14.15 

15.15 

Bazele antreprenoriatului (seminar) 

Efros S.  c. 305/II 

Bazele antreprenoriatului (seminar) 

Pestușco N. c. 245/I 

Bazele antreprenoriatului (seminar) 

Efros S.  c. 305/II 

15.30 

16.30 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /     Motivaţia şi performanţele (curs)  Balode 

N. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /  Activitatea umană (seminar)    Balan E. 

c. 339/II / online 

Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /  Perspective-cheie pentru 

practica participativă în asistența socală (curs) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /     Motivaţia şi performanţele (curs)  Balode 

N. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /  Activitatea umană (seminar)    Balan E. 

c. 339/II / online 

Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /  Perspective-cheie pentru 

practica participativă în asistența socală (curs) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

V 

I 

N 

E 

R 

I 

06.11 

 

13.00 

14.00 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și 

terminologie specializată Bolfosu A. c. 305/II / 

online 

14.15 

15.15 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /     Motivaţia şi performanţele (curs)  Balode 

N. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /  Activitatea umană (seminar)    Balan E. 

c. 339/II / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Nevoi si 

resurse în asistenţa socială comunitară (seminar) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /      Afectivitatea şi voinţa (curs)  Balode N. 

c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /     Motivaţia şi performanţele (seminar)    

Balan E. c. 339/II / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Nevoi si 

resurse în asistenţa socială comunitară (seminar) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /      Afectivitatea şi voinţa (curs)  Balode N. 

c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /     Motivaţia şi performanţele (seminar)    

Balan E. c. 339/II / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Nevoi si 

resurse în asistenţa socială comunitară (seminar) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

 DATA ORA Gr. I-PS-201-11 

( psihologie, rom) 

Gr. I-PS-202-12 

( psihologie, rus) 

Gr. I-AS-203-11 

( asistență socială, rom) 

L 

U 

N 

09.11 

 

13.00 

14.00 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online  

Bazele statului și dreptului (curs) 

Limba străină: noțiuni generale și 

terminologie specializată Bolfosu A. c. 305/II / 

online 



I Sorbală M. c. 100/I 

14.15 

15.15 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /      Afectivitatea şi voinţa (curs)  Balode N. 

c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /     Motivaţia şi performanţele (seminar)    

Balan E. c. 339/II / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Nevoi si 

resurse în asistenţa socială comunitară (seminar) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /      Afectivitatea şi voinţa (curs)  Balode N. 

c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /     Motivaţia şi performanţele (seminar)    

Balan E. c. 339/II / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Nevoi si 

resurse în asistenţa socială comunitară (seminar) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /      Afectivitatea şi voinţa (curs)  Balode N. 

c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /     Motivaţia şi performanţele (seminar)    

Balan E. c. 339/II / online 

 

M 

A 

R 

Ț 

I 

10.11 

 

13.00 

14.00 

Bazele statului și dreptului (curs) 

Demian Elena. c. 305/II 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /    Afectivitatea şi voinţa (curs)  Balode 

N. c. 339/II / online 

Bazele statului și dreptului (curs) 

Demian Elena. c. 305/II 

14.15 

15.15 

Bazele statului și dreptului (seminar) 

Demian Elena. c. 305/II 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /    Afectivitatea şi voinţa (curs)  Balode 

N. c. 339/II / online 

Bazele statului și dreptului (seminar) 

Demian Elena. c. 305/II 

15.30 

16.30 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /  Activitatea umană (seminar)    Balan E. c. 

305/II / online 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /    Afectivitatea şi voinţa (curs)  Balode 

N. c. 339/II / online 

Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /  Perspective-cheie pentru 

practica participativă în asistența socală (curs) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

 Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /    Afectivitatea şi voinţa (curs)  Balode 

N. c. 339/II / online 

Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /  Perspective-cheie pentru 

practica participativă în asistența socală (curs) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

M 

I 

E 

R 

C 

U 

R 

I 

11.11 

 

13.00 

14.00 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /  Activitatea umană (seminar)    Balan E. c. 

305/II / online 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /    Afectivitatea şi voinţa (curs)  Balode 

N. c. 339/II / online 

Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /   Interacțiunea sistemelor 

sociale și schimbărea socială planificată 

(seminar) Haraz S. c. 346/I / online 

14.15 

15.15 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /  Activitatea umană (seminar)    Balan E. c. 

305/II / online 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /    Afectivitatea şi voinţa (curs)  Balode 

N. c. 339/II / online 

Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /   Interacțiunea sistemelor 

sociale și schimbărea socială planificată 

(seminar) Haraz S. c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /   Motivaţia şi performanţele (seminar)    

Balan E. c. 305/II / online 

Limba română Savin Angela c. Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /   Interacțiunea sistemelor 

sociale și schimbărea socială planificată 

(seminar) Haraz S. c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

 Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /    Afectivitatea şi voinţa (curs)  Balode 

N. c. 339/II / online 

 

J 

O 

I 

12.11 

 

13.00 

14.00 

Bazele antreprenoriatului (curs) 

Efros S.  c. 305/II 

Bazele antreprenoriatului (curs) 

Pestușco N. c. 245/I 

Bazele antreprenoriatului (curs) 

Efros S.  c. 305/II 

14.15 

15.15 

Bazele antreprenoriatului (seminar) 

Efros S.  c. 305/II 

Bazele antreprenoriatului (seminar) 

Pestușco N. c. 245/I 

Bazele antreprenoriatului (seminar) 

Efros S.  c. 305/II 

15.30 

16.30 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /      Afectivitatea şi voinţa (curs)  Balode N. 

c. 305/II / online 

 Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /  Perspective-cheie pentru 

practica participativă în asistența socală (curs) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

16.45 Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor  Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 



17.45 reglatorii /      Afectivitatea şi voinţa (curs)  Balode N. 

c. 305/II / online 

socială: generalități /  Perspective-cheie pentru 

practica participativă în asistența socală (curs) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

V 

I 

N 

E 

R 

I 

13.11 

 

13.00 

14.00 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și 

terminologie specializată Bolfosu A. c. 305/II / 

online 

14.15 

15.15 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și 

terminologie specializată Bolfosu A. c. 305/II / 

online 

15.30 

16.30 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /   Motivaţia şi performanţele (seminar)    

Balan E. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /    Afectivitatea şi voinţa (seminar)  

Balode N. c. 339/II / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Nevoi si 

resurse în asistenţa socială comunitară (seminar) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /   Motivaţia şi performanţele (seminar)    

Balan E. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /    Afectivitatea şi voinţa (seminar)  

Balode N. c. 339/II / online 

Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /  Perspective-cheie pentru 

practica participativă în asistența socală (seminar) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

 DATA ORA Gr. I-PS-201-11 

( psihologie, rom) 

Gr. I-PS-202-12 

( psihologie, rus) 

Gr. I-AS-203-11 

( asistență socială, rom) 

L 

U 

N 

I 

16.11 

 

13.00 

14.00 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online  

Bazele statului și dreptului (curs) 

Sorbală M. c. 100/I 

Limba străină: noțiuni generale și 

terminologie specializată Bolfosu A. c. 305/II / 

online 

14.15 

15.15 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /   Motivaţia şi performanţele (seminar)    

Balan E. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /    Afectivitatea şi voinţa (seminar)  

Balode N. c. 339/II / online 

Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /  Perspective-cheie pentru 

practica participativă în asistența socală (seminar) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /   Motivaţia şi performanţele (seminar)    

Balan E. c. 305/II / online 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /    Afectivitatea şi voinţa (seminar)  

Balode N. c. 339/II / online 

Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /  Perspective-cheie pentru 

practica participativă în asistența socală (seminar) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/ Introducere în specialitate 

(seminar)    Balode N. c. 305/II / online 

 Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /  Perspective-cheie pentru 

practica participativă în asistența socală (seminar) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

M 

A 

R 

Ț 

I 

17.11 

 

13.00 

14.00 

Bazele statului și dreptului (curs) 

Demian Elena. c. 305/II 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /    Afectivitatea şi voinţa (seminar)  

Balode N. c. 339/II / online 

Bazele statului și dreptului (curs) 

Demian Elena. c. 305/II 

14.15 

15.15 

Bazele statului și dreptului (seminar) 

Demian Elena. c. 305/II 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /    Afectivitatea şi voinţa (seminar)  

Balode N. c. 339/II / online 

Bazele statului și dreptului (seminar) 

Demian Elena. c. 305/II 

15.30 

16.30 

   

16.45 

17.45 

   

M 

I 

E 

R 

18.11 

 

13.00 

14.00 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și 

terminologie specializată Bolfosu A. c. 305/II / 

online 

14.15 Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

U 

R 

I 

15.15 reglatorii /    Afectivitatea şi voinţa (seminar)  Balode 

N. c. 339/II / online 

reglatorii /    Afectivitatea şi voinţa (seminar)  

Balode N. c. 339/II / online 

socială: generalități /  Perspective-cheie pentru 

practica participativă în asistența socală (seminar) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

15.30 

16.30 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /    Afectivitatea şi voinţa (seminar)  Balode 

N. c. 339/II / online 

Limba română Savin Angela c. Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /  Perspective-cheie pentru 

practica participativă în asistența socală (seminar) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /    Afectivitatea şi voinţa (seminar)  Balode 

N. c. 339/II / online 

Limba română Savin Angela c. Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /  Perspective-cheie pentru 

practica participativă în asistența socală (seminar) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

J 

O 

I 

19.11 

 

13.00 

14.00 

Bazele antreprenoriatului (seminar) 

Efros S.  c. 305/II 

Bazele antreprenoriatului (seminar) 

Pestușco N. c. 245/I 

Bazele antreprenoriatului (seminar) 

Efros S.  c. 305/II 

14.15 

15.15 

Bazele antreprenoriatului (seminar) 

Efros S.  c. 305/II 

Bazele antreprenoriatului (seminar) 

Pestușco N. c. 245/I 

Bazele antreprenoriatului (seminar) 

Efros S.  c. 305/II 

15.30 

16.30 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /    Afectivitatea şi voinţa (seminar)  Balode 

N. c. 339/II / online 

 Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /  Perspective-cheie pentru 

practica participativă în asistența socală (seminar) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /    Afectivitatea şi voinţa (seminar)  Balode 

N. c. 339/II / online 

 Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /  Perspective-cheie pentru 

practica participativă în asistența socală (seminar) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

V 

I 

N 

E 

R 

I 

120.11 

 

13.00 

14.00 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și 

terminologie specializată Bolfosu A. c. 305/II / 

online 

14.15 

15.15 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și terminologie 

specializată Bolfosu A. c. 305/II / online 

Limba străină: noțiuni generale și 

terminologie specializată Bolfosu A. c. 305/II / 

online 

15.30 

16.30 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /    Afectivitatea şi voinţa (seminar)  Balode 

N. c. 339/II / online 

 Modulul:  Modul: Teorii moderne în asistența 

socială: generalități /  Perspective-cheie pentru 

practica participativă în asistența socală (seminar) 

Rotaru-Sârbu N. c. 346/I / online 

16.45 

17.45 

Modulul: Psihologia activităţilor şi proceselor 

reglatorii /    Afectivitatea şi voinţa (seminar)  Balode 

N. c. 339/II / online 

  



 

Decanul Facultăţii Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei                                                                                dr. Svetlana Rusnac    

 

 


