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ORARUL FACULTĂŢII ŞTIINŢE SOCIALE ȘI ALE EDUCAŢIEI 

CATEDRA PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI 

CICLUL II- MASTERAT 

PROGRAME DE MASTER: 

41,42 PCCP -ANUL 1- Psihologie clinică și consiliere psihologică 

43 PJ -ANUL 1- Psihologie juridică 

44 PS –ANUL 1- Psihologie socială  

45 ME- ANUL 1- Managementul educațional 

SEMESTRUL I  anul studii 2020-2021 

 

 

 

 

 

Data 41 PCCP 42 PCCP 43 PJ 44 PS 45 ME 

 

Luni 

05.10.20 

 

Adunare 17.30 

cab.247 

Doctrinologia consilierii psihologice şi 

psihoterapiei în domeniul clinic 

Gh. Mohammadifard. dr.conf.univ.intr 
сab.309 

meet.google.com/arb-jior-gvd 

Adunare 17.30 

cab.247 

Noţiuni avansate de neuropsihologie şi 

psihopatologie 

Rusnac S. dr., conf.univ 
Musienco N, l/u 

сab.247 

meet.google.com/zjh-mzyb-
ikq 

Adunare 17.30 

cab.247 

 

Adunare 17.30 

cab.247 

 

Adunare 17.30 

cab.247 

Legi și regulamente educaționale 

Parhomenco L., dr. 

сab.344 

meet.google.com/wfo-
zayh-oqr 

 

 

 

Marți 

06.10.20 

Doctrinologia consilierii psihologice şi 

psihoterapiei în domeniul clinic 
Gh. Mohammadifard. 

dr.conf.univ.intr. 

сab.309/ online 

meet.google.com/eyz-kqoo-
xig 

Noţiuni avansate de neuropsihologie şi 

psihopatologie 
Rusnac S. dr., conf.univ 

Musienco N, l/u 

сab.341/ online 

meet.google.com/dbq-xgnq-
jsi 

 Domeniile aplicate ale psihologiei 

sociale 
Ștefârța A. dr., conf.univ 

сab.339/ online 

https://us04web.zoom.us/j/809
4770551?pwdckxwSXVmM041

Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09   

Legi și regulamente educaționale 

Parhomenco L., dr. сab.344/ 

online 

meet.google.com/cbm-
yjbk-jph 

 

Miercuri 

07.10.20 

Doctrinologia consilierii psihologice şi 
psihoterapiei în domeniul clinic 

Gh. Mohammadifard. 

dr.conf.univ.intr. 
сab.309/ online 

meet.google.com/tow-xvvt-
fqc 

Noţiuni avansate de neuropsihologie şi 
psihopatologie 

Rusnac S. dr., conf.univ 

Musienco N, l/u 
сab.341/ online 

meet.google.com/ybp-okro-
rnt 

 Domeniile aplicate ale psihologiei 
sociale 

Ștefârța A. dr., conf.univ 

сab.339/ online 

https://us04web.zoom.us/j/809
4770551?pwdckxwSXVmM041

Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09   

Managementul instruirii și 
implementării tehnologiilor 

moderne în educație 

Parhomenco L., dr. 
сab.344/ online 

meet.google.com/zxq-

mxyn-dnb 
 

Joi 

08.10.20 

Doctrinologia consilierii psihologice şi 
psihoterapiei în domeniul clinic 

Gh. Mohammadifard. 
dr.conf.univ.intr. 

сab.309/ online 

meet.google.com/skb-mucv-
udr 

Psihodiagnostic şi evaluare practică 
clinică 

Rusnac S. dr., conf.univ 
Moraru I, l/u 

сab.341/ online 

meet.google.com/hsu-pgan-
jeh 

Cunoștințe teoretice avansate de 
psihologie juridică 

Ștefârța A. dr., conf.univ 
сab.339/ online 

https://us04web.zoom.us/j/809
4770551?pwdckxwSXVmM041

Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09   

 Managementul instruirii și 
implementării tehnologiilor 

moderne în educație 
Parhomenco L., dr. сab.344/ 

online 

meet.google.com/egr-
tqtc-fvw 

Ziua 1 oră 2 oră 3 – 0,5 oră 

Luni-vineri    on-line 17.30-18.30 18.45-19.45 20.00-20.30 

Sâmbăta  on-line 09.30-10.30 10.45-11.45 12.00-12.30 

https://us04web.zoom.us/j/8094770551?pwd=ckxwSXVmM041Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09
https://us04web.zoom.us/j/8094770551?pwd=ckxwSXVmM041Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09
https://us04web.zoom.us/j/8094770551?pwd=ckxwSXVmM041Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09
https://us04web.zoom.us/j/8094770551?pwd=ckxwSXVmM041Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09
https://us04web.zoom.us/j/8094770551?pwd=ckxwSXVmM041Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09
https://us04web.zoom.us/j/8094770551?pwd=ckxwSXVmM041Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09
https://us04web.zoom.us/j/8094770551?pwd=ckxwSXVmM041Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09
https://us04web.zoom.us/j/8094770551?pwd=ckxwSXVmM041Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09
https://us04web.zoom.us/j/8094770551?pwd=ckxwSXVmM041Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09


 
 

Vineri 

09.10.20 

Doctrinologia consilierii psihologice şi 

psihoterapiei în domeniul clinic 

Gh. Mohammadifard. 
dr.conf.univ.intr. 

сab.309/ online 

meet.google.com/tji-rtzr-yzx 

Psihologia socială a personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ 

сab.341/ online 

meet.google.com/mjk-momr-
kvh 

Cunoștințe teoretice avansate de 

psihologie juridică 

Ștefârța A. dr., conf.univ 
сab.339/ online 

https://us04web.zoom.us/j/809
4770551?pwdckxwSXVmM041

Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09   

 Managementul instruirii și 

implementării tehnologiilor 

moderne în educație 
Parhomenco L., dr. 

сab.344/ online 

meet.google.com/iym-wwnu-
mdk 

 

Sâmbătă 

10.10.20 

Psihologia socială a personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ 
сab.309/ online 

meet.google.com/gim-ewfn-
tgw 

Psihodiagnostic şi evaluare practică 

clinică 
Rusnac S. dr., conf.univ 

Moraru I, l/u 

сab.341/ online 

meet.google.com/uoh-yavx-
dpe 

Psihologia socială a personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ 
сab.309/ online 

meet.google.com/gim-ewfn-
tgw 

Psihologia socială a personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ 
сab.309/ online 

meet.google.com/gim-ewfn-
tgw 

Personalitate și comportament 

social 
Caunenco I. dr., conf.univ 

сab.309/ online 

meet.google.com/gim-
ewfn-tgw 

Data 41 PCCP 42 PCCP 43 PJ 44 PS 45 ME 

 

Luni 

12.10.20 

Noţiuni avansate de neuropsihologie şi 

psihopatologie 
Rusnac S. dr., conf.univ 

Musienco N, l/u 

сab.309/ online 

meet.google.com/dyv-mmhn-
jcr 

Doctrinologia consilierii psihologice şi 

psihoterapiei în domeniul clinic 
Caunova N.dr. 

сab.341/ online 

Psihopatologie și tulburări de 

personalitate: sindroame clinice cu 
implicație judiciară 

Rusnac S. dr., conf.univ 

Musienco N, l/u 
сab.309/ online 

meet.google.com/dyv-mmhn-
jcr 

Istoria teoriilor psihosociale 

Caunenco I. dr., conf.univ 
сab.339/ online 

meet.google.com/qxb-pguc-
dym 

Managementul calității în educație 

Parhomenco L., dr. сab.344/ 

online 

meet.google.com/dzu-odaj-
tuc 

 

Marți 

13.10.20 

Noţiuni avansate de neuropsihologie şi 
psihopatologie 

Rusnac S. dr., conf.univ 
Musienco N, l/u 

сab.309/ online 

meet.google.com/qqy-yfzy-
oua 

Psihologia clinică 
Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.341/ online 

meet.google.com/qxf-arkx-
mto 

 

Psihopatologie și tulburări de 
personalitate: sindroame clinice cu 

implicație judiciară 
Rusnac S. dr., conf.univ 

Musienco N, l/u 

сab.309/ online. 

meet.google.com/qqy-yfzy-
oua 

Istoria teoriilor psihosociale 
Caunenco I. dr., conf.univ 

сab.339/ online 

meet.google.com/hbz-hyun-
ojw 

 

Managementul calității în educație 
Parhomenco L., dr. сab.344/ 

online 

meet.google.com/ujv-dsqi-
xqx 

 

Miercuri 

14.10.20 

Psihologia clinică 

Calancea A. dr.,conf.univ 
сab.309/ online 

meet.google.com/zqk-gvua-jjt 

 

Noţiuni avansate de neuropsihologie şi 

psihopatologie 
Rusnac S. dr., conf.univ 

Musienco N, l/u 

сab.341/ online 

meet.google.com/tjx-hhxu-fnx 

 Istoria teoriilor psihosociale 

Caunenco I. dr., conf.univ 
сab.339/ online 

meet.google.com/gva-ajpr-
qpn 

Managementul instruirii și 

implementării tehnologiilor 
moderne în educație 

Parhomenco L., dr. 

сab.344/ online 

meet.google.com/wgb-acdg-

ks 

 

Joi 

15.10.20 

Psihologia clinică 

Calancea A. dr.,conf.univ 
сab.309/ online 

meet.google.com/zeq-ryed-
ckw 

Psihologia socială a personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ 
сab.341/ online 

meet.google.com/omb-zycd-
ctb 

Cunoștințe teoretice avansate de 

psihologie juridică 
Ștefârța A. dr., conf.univ 

сab.339/ online 

https://us04web.zoom.us/j/809
4770551?pwdckxwSXVmM041

Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09   

 Management educațional: teorie 

și epistemologie 
Rusnac S. dr., conf. сab.344/ 

online 

meet.google.com/hqp-
mzhv-cgx 

 

Vineri 

16.10.20 

Psihologia clinică 
Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.309/ online 

meet.google.com/irn-kmrf-
gsx 

Doctrinologia consilierii psihologice şi 
psihoterapiei în domeniul clinic 

Caunova N.dr. 

сab.341/ online 

Cunoștințe teoretice avansate de 
psihologie juridică 

Ștefârța A. dr., conf.univ 

сab.339/ online 

https://us04web.zoom.us/j/809
4770551?pwdckxwSXVmM041

Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09   

 Management educațional: teorie 
și epistemologie 

Rusnac S. dr., conf. сab.344/ 

online 

meet.google.com/zjo-
ieim-rox 

https://us04web.zoom.us/j/8094770551?pwd=ckxwSXVmM041Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09
https://us04web.zoom.us/j/8094770551?pwd=ckxwSXVmM041Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09
https://us04web.zoom.us/j/8094770551?pwd=ckxwSXVmM041Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09
https://us04web.zoom.us/j/8094770551?pwd=ckxwSXVmM041Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09
https://us04web.zoom.us/j/8094770551?pwd=ckxwSXVmM041Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09
https://us04web.zoom.us/j/8094770551?pwd=ckxwSXVmM041Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09
https://us04web.zoom.us/j/8094770551?pwd=ckxwSXVmM041Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09
https://us04web.zoom.us/j/8094770551?pwd=ckxwSXVmM041Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09
https://us04web.zoom.us/j/8094770551?pwd=ckxwSXVmM041Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09


Sâmbătă 

17.10.20 

Psihologia clinică 
Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.309/ online 

meet.google.com/ehi-tajn-sgs 

Psihologia socială a personalității 
Caunenco I. dr., conf.univ 

сab.341/ online 

meet.google.com/bco-otqx-
tew 

 Domeniile aplicate ale psihologiei 
sociale 

Ștefârța A. dr., conf.univ 

сab.339/ online 

https://us04web.zoom.us/j/809
4770551?pwdckxwSXVmM041

Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09   

Managementul calității în educație 
Parhomenco L., dr. сab.344/ 

online 

meet.google.com/jeh-
inmo-pxf 

Data 41 PCCP 42 PCCP 43 PJ 44 PS 45 ME 

 

Luni 

19.10.20 

Noţiuni avansate de neuropsihologie şi 

psihopatologie 

Rusnac S. dr., conf.univ 
Musienco N, l/u 

сab.309/ online 

meet.google.com/wqg-yuqn-
mxa 

Doctrinologia consilierii psihologice şi 

psihoterapiei în domeniul clinic 

Caunova N.dr. 
сab.341/ online 

Psihopatologie și tulburări de 

personalitate: sindroame clinice cu 

implicație judiciară 
Rusnac S. dr., conf.univ 

Musienco N, l/u 

сab.309/ online 

meet.google.com/wqg-yuqn-
mxa 

Istoria teoriilor psihosociale 

Caunenco I. dr., conf.univ 

сab.339/ online 

meet.google.com/ygv-udwx-
gzc 

Managementul calității în educație 

Parhomenco L., dr. сab.344/ 

online 

meet.google.com/mug-

whhs-kcu 

 

 

 

Marți 

20.10.20 

Noţiuni avansate de neuropsihologie şi 

psihopatologie 
Rusnac S. dr., conf.univ 

Musienco N, l/u 

сab.309/ online 

meet.google.com/jkm-hcqo-
vbf 

Psihologia socială a personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ 
сab.341/ online 

meet.google.com/mwf-kwwp-
aik 

Psihopatologie și tulburări de 

personalitate: sindroame clinice cu 
implicație judiciară 

Rusnac S. dr., conf.univ 

Musienco N, l/u 
сab.309/ online 

meet.google.com/jkm-hcqo-
vbf 

 Managementul calității în educație 

Parhomenco L., dr. сab.344/ 

online 

meet.google.com/rhd-
aibi-fsx 

 

Miercuri 

21.10.20 

Psihodiagnostic şi evaluare practică 
clinică 

Rusnac S. dr., conf.univ 

Moraru I, l/u 
сab.309/ online 

meet.google.com/qda-scwy-
htm 

Psihologia clinică 
Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.341/ online 

meet.google.com/qtt-wkty-roi 
 

 

Psihodiagnostic şi evaluare practică în 
psihologia juridică 

Rusnac S. dr., conf.univ 

Moraru I, l/u 
сab.309/ online 

meet.google.com/qda-scwy-
htm 

Psihometria fenomenelor sociale 
Rusnac S. dr., conf.univ 

Moraru I, l/u 

сab.309/ online 

meet.google.com/qda-scwy-
htm 

Management educațional: teorie 
și epistemologie 

Rusnac S. dr., conf. сab.344/ 

online 

meet.google.com/cbs-
susd-cpf 

 

Joi 

22.10.20 

Psihodiagnostic şi evaluare practică 
clinică 

Rusnac S. dr., conf.univ 

Moraru I, l/u 
сab.309/ online 

meet.google.com/her-cfww-

ebt 
 

Psihologia clinică 
Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.341/ online 

meet.google.com/ety-vqgk-
yth 

Psihodiagnostic şi evaluare practică în 
psihologia juridică 

Rusnac S. dr., conf.univ 

Moraru I, l/u 
сab.309/ online 

meet.google.com/her-cfww-

ebt 
 

Psihometria fenomenelor sociale 
Rusnac S. dr., conf.univ 

Moraru I, l/u 

сab.309/ online 

meet.google.com/her-cfww-

ebt 
 

Management educațional: teorie 
și epistemologie 

Rusnac S. dr., conf. сab.344/ 

online 

meet.google.com/uwf-
bedj-wzn 

 

Vineri 

23.10.20 

Psihologia socială a personalității 
Caunenco I. dr., conf.univ 

сab.309/ online 

meet.google.com/rre-sqqx-
gcv 

Doctrinologia consilierii psihologice şi 
psihoterapiei în domeniul clinic 

Caunova N.dr. 

сab.341/ online 

Psihologia socială a personalității 
Caunenco I. dr., conf.univ 

сab.309/ online 

meet.google.com/rre-sqqx-
gcv 

Psihologia socială a personalității 
Caunenco I. dr., conf.univ 

сab.309/ online 

meet.google.com/rre-sqqx-
gcv 

Personalitate și comportament 
social 

Caunenco I. dr., conf.univ 

сab.309/ online 

meet.google.com/rre-
sqqx-gcv 

Sâmbătă 

24.10.20 

Psihologia socială a personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ 
сab.309/ online 

meet.google.com/uer-xaod-
coi 

Noţiuni avansate de neuropsihologie şi 

psihopatologie 
Rusnac S. dr., conf.univ 

Musienco N, l/u 

сab.341/ online 

meet.google.com/try-wbng-
fhm 

Psihologia socială a personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ 
сab.309/ online 

meet.google.com/uer-xaod-
coi 

 

Psihologia socială a personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ 
сab.309/ online 

meet.google.com/uer-xaod-
coi 

Personalitate și comportament 

social 
Caunenco I. dr., conf.univ 

сab.309/ online 

meet.google.com/uer-
xaod-coi 

Data 41 PCCP 42 PCCP 43 PJ 44 PS 45 ME 

https://us04web.zoom.us/j/8094770551?pwd=ckxwSXVmM041Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09
https://us04web.zoom.us/j/8094770551?pwd=ckxwSXVmM041Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09
https://us04web.zoom.us/j/8094770551?pwd=ckxwSXVmM041Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09


 

Luni 

26.10.20 

Metodologia și etica cercetării în 
domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 

Iurchevici I. dr., conf.univ 
сab.309/ online 

meet.google.com/sgi-vahh-jai 

Metodologia și etica cercetării în 
domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 

Rusnac S. dr., conf.univ 
Aculov Boris, l/u 

сab.341/ online 

https://meet.google.com/whg-
mpua-voh 

Metodologia și etica cercetării în 
domeniul psihologiei juridice 

Iurchevici I. dr., conf.univ. 

сab.309/ online 

meet.google.com/sgi-vahh-jai 

Metodologia și etica cercetării în 
domeniul psihologiei sociale 

Iurchevici I. dr., conf.univ. 

сab.309/ online 

meet.google.com/sgi-vahh-jai 

Metodologia și etica cercetării în 
domeniul managementului 

educațional 

Iurchevici I. dr., conf.univ. 
сab.309/ online 

meet.google.com/sgi-vahh-
jai 

 

Marți 

27.10.20 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 
consilierii psihologice 

Iurchevici I. dr., conf.univ 

сab.309/ online  

meet.google.com/sgi-vahh-jai 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 
consilierii psihologice 

Rusnac S. dr., conf.univ 

Aculov Boris, l/u 
сab.341/ online 

https://meet.google.com/vfw-
vere-wvj 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei juridice 
Iurchevici I. dr., conf.univ. 

сab.309/ online 

meet.google.com/sgi-vahh-jai 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei sociale 
Iurchevici I. dr., conf.univ. 

сab.309/ online 

meet.google.com/sgi-vahh-jai 

 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul managementului 
educațional 

Iurchevici I. dr., conf.univ. 

сab.309/ online 

meet.google.com/sgi-vahh-
jai 

 

Miercuri 

28.10.20 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 
Iurchevici I. dr., conf.univ 

сab.309/ online 

meet.google.com/sgi-vahh-jai 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 
Rusnac S. dr., conf.univ 

Aculov Boris, l/u 

сab.341/ online 

https://meet.google.com/sdv-
qraw-fqp 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei juridice 

Iurchevici I. dr., conf.univ. 
сab.309/ online 

meet.google.com/sgi-vahh-jai 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei sociale 

Iurchevici I. dr., conf.univ. 
сab.309/ online 

meet.google.com/sgi-vahh-jai 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul managementului 

educațional 
Iurchevici I. dr., conf.univ. 

сab.309/ online 

meet.google.com/sgi-vahh-
jai 

 

Joi 

29.10.20 

Psihologia clinică 
Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.309/ online 

meet.google.com/dae-nrho-
xoe 

 

Psihodiagnostic şi evaluare practică 
clinică 

Rusnac S. dr., conf.univ 

Moraru I, l/u 
сab.341/ online 

meet.google.com/cqi-fnya-
puv 

  Managementul instruirii și 
implementării tehnologiilor 

moderne în educație 

Parhomenco L., dr. 
сab.344/ online 

meet.google.com/yha-
djkz-cse 

 

 

Vineri 

30.10.20 

Psihologia socială a personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ 

сab.309/ online 

meet.google.com/bdu-mnvm-
oyt 

 

Noţiuni avansate de neuropsihologie şi 

psihopatologie 

Rusnac S. dr., conf.univ 
Musienco N, l/u 

сab.341/ online 

meet.google.com/try-wbng-
fhm 

Psihologia socială a personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ 

сab.309/ online 

meet.google.com/bdu-mnvm-
oyt 

 

Psihologia socială a personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ 

сab.309/ online 

meet.google.com/bdu-mnvm-
oyt 

 

Personalitate și comportament 

social 

Caunenco I. dr., conf.univ 
сab.309/ online 

meet.google.com/bdu-
mnvm-oyt 

 

Sâmbătă 

31.10.20 

Psihologia socială a personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ 

сab.309/ online 

meet.google.com/qtu-xekc-
wjc 

Psihologia clinică 

Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.341/ online 

meet.google.com/jzr-swvu-
izz 

Psihologia socială a personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ 

сab.309/ online 

meet.google.com/qtu-xekc-
wjc 

Psihologia socială a personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ 

сab.309/ online 

meet.google.com/qtu-xekc-
wjc 

Personalitate și comportament 

social 

Caunenco I. dr., conf.univ 
сab.309/ online 

meet.google.com/qtu-
xekc-wjc 

Data 41 PCCP 42 PCCP 43 PJ 44 PS 45 ME 

Luni 

02.11.20 

Doctrinologia consilierii psihologice şi 
psihoterapiei în domeniul clinic 

Gh. Mohammadifard. 

dr.conf.univ.intr. 
сab.309/ online 

meet.google.com/owf-ciye-
gxy 

Doctrinologia consilierii psihologice şi 
psihoterapiei în domeniul clinic 

Caunova N.dr. 

сab.341/ online 

Psihologia comportamentului 
infracțional și prevederile legale 

penale 

Iurchevici I. dr., conf.univ 
сab.337/ online 

meet.google.com/ado-nubq-agy 

Psihologia relaţiilor interculturale 
Caunenco I. dr., conf.univ 

сab.339/ online 

meet.google.com/smc-ysas-
cgq 

Management educațional: teorie 
și epistemologie 

Rusnac S. dr., conf. сab.344/ 

online 

meet.google.com/cnd-
hxfz-zax 

 

https://meet.google.com/whg-mpua-voh
https://meet.google.com/whg-mpua-voh
https://meet.google.com/vfw-vere-wvj
https://meet.google.com/vfw-vere-wvj
https://meet.google.com/sdv-qraw-fqp
https://meet.google.com/sdv-qraw-fqp


 

Marți 

03.11.20 

Noţiuni avansate de neuropsihologie şi 
psihopatologie 

Rusnac S. dr., conf.univ 

Musienco N, l/u 
сab.309/ online 

meet.google.com/ibr-vvom-
nbq 

Psihologia clinică 
Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.341/ online 

meet.google.com/oge-gfjo-
dkh 

 

Psihopatologie și tulburări de 
personalitate: sindroame clinice cu 

implicație judiciară 

Rusnac S. dr., conf.univ 
Musienco N, l/u 

сab.309/ online 

meet.google.com/ibr-vvom-
nbq 

Psihologia relaţiilor interculturale 
Caunenco I. dr., conf.univ 

сab.339/ online 

meet.google.com/smc-ysas-
cgq 

Management educațional: teorie 
și epistemologie 

Rusnac S. dr., conf. сab.344/ 

online 

meet.google.com/pgg-
wkvp-ckj 

 

Miercuri 

04.11.20 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 
Iurchevici I. dr., conf.univ 

сab.309/ online 

meet.google.com/ado-nubq-agy 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 
Rusnac S. dr., conf.univ 

Aculov Boris, l/u 

сab.341/ online 

https://meet.google.com/fir-pbic-
pxv 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei juridice 

Iurchevici I. dr., conf.univ. 
сab.309/ online 

meet.google.com/ado-nubq-agy 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei sociale 

Iurchevici I. dr., conf.univ. 
сab.309/ online 

meet.google.com/ado-nubq-agy 

 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul managementului 

educațional 
Iurchevici I. dr., conf.univ. 

сab.309/ online 

meet.google.com/ado-nubq-
agy 

 

Joi 

05.11.20 

Psihologia clinică 
Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.309/ online 

meet.google.com/hvh-vqho-
pdd 

Psihodiagnostic şi evaluare practică 
clinică 

Rusnac S. dr., conf.univ 

Moraru I, l/u 
сab.341/ online 

meet.google.com/ids-cjei-psk 

Psihologia comportamentului 
infracțional și prevederile legale 

penale 

Iurchevici I. dr., conf.univ 
сab.337/ online 

meet.google.com/ado-nubq-agy 

Psihologia relaţiilor interculturale 
Caunenco I. dr., conf.univ 

сab.339/ online 

meet.google.com/smc-ysas-
cgq 

Management educațional: teorie 
și epistemologie 

Rusnac S. dr., conf. сab.344/ 

online 

meet.google.com/avk-
qivy-neo 

 

Vineri 

06.11.20 

Psihologia clinică 

Calancea A. dr.,conf.univ 
сab.309/ online 

meet.google.com/gii-xyfr-hfb 

 

Doctrinologia consilierii psihologice şi 

psihoterapiei în domeniul clinic 
Caunova N.dr. 

сab.341/ online 

Psihologia comportamentului 

infracțional și prevederile legale 
penale 

сab.337/ online 

Iurchevici I. dr., conf.univ 
сab.339/ online 

meet.google.com/ado-nubq-agy 

Psihologia relaţiilor interculturale 

Caunenco I. dr., conf.univ 
сab.339/ online 

meet.google.com/smc-ysas-
cgq 

Managementul calității în educație 

Parhomenco L., dr. 
сab.344/ online 

meet.google.com/hsc-
moze-hut 

Sâmbătă 

07.11.20 
Psihologia clinică 

Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.309/ online 

meet.google.com/pmo-abrc-
jsm 

Psihodiagnostic şi evaluare practică 

clinică 

Rusnac S. dr., conf.univ 

Moraru I, l/u 
сab.341/ online 

meet.google.com/jye-wfij-vxe 

  Managementul calității în educație 

Parhomenco L., dr. 

сab.344/ online 

meet.google.com/zuc-
mpnn-hoo 

Data 41 PCCP 42 PCCP 43 PJ 44 PS 45 ME 

 

Luni 

09.11.20 

Noţiuni avansate de neuropsihologie şi 

psihopatologie 

Rusnac S. dr., conf.univ 
Musienco N, l/u 

сab.309/ online 

meet.google.com/ibr-vvom-
nbq 

Psihologia clinică 

Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.341/ online 

meet.google.com/eej-znno-
ajx 

 

Psihopatologie și tulburări de 

personalitate: sindroame clinice cu 

implicație judiciară 
Rusnac S. dr., conf.univ 

Musienco N, l/u 

сab.309/ online 

meet.google.com/ibr-vvom-
nbq 

 Management educațional: teorie 

și epistemologie 

Rusnac S. dr., conf. сab.344/ 

online 

meet.google.com/uvu-
uoum-ftf 

 

Marți 

10.11.20 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 
consilierii psihologice 

Iurchevici I. dr., conf.univ 

сab.309/ online 

meet.google.com/gxb-hrec-qbd 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 
consilierii psihologice 

Rusnac S. dr., conf.univ 

Aculov Boris, l/u 
сab.341/ online 

https://meet.google.com/xrh-
jfvn-arx 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei juridice 
Iurchevici I. dr., conf.univ. 

сab.309/ online 

meet.google.com/gxb-hrec-qbd 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei sociale 
Iurchevici I. dr., conf.univ. 

сab.309/ online 

meet.google.com/gxb-hrec-qbd 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul managementului 
educațional 

Iurchevici I. dr., conf.univ. 

сab.309/ online 

meet.google.com/gxb-hrec-
qbd 

 

Miercuri 

11.11.20 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei juridice 

Iurchevici I. dr., conf.univ. 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei sociale 

Iurchevici I. dr., conf.univ. 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul managementului 

educațional 

https://meet.google.com/fir-pbic-pxv
https://meet.google.com/fir-pbic-pxv
https://meet.google.com/xrh-jfvn-arx
https://meet.google.com/xrh-jfvn-arx


Iurchevici I. dr., conf.univ 
сab.309/ online 

meet.google.com/gxb-hrec-qbd 

Rusnac S. dr., conf.univ 
Aculov Boris, l/u 

сab.341/ online 

https://meet.google.com/iog-
usnq-wkj 

сab.309/ online 

meet.google.com/gxb-hrec-qbd 

сab.309/ online 

meet.google.com/gxb-hrec-qbd 
Iurchevici I. dr., conf.univ. 

сab.309/ online 

meet.google.com/gxb-hrec-
qbd 

Joi 

12.11.20 
Psihologia socială a personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ 
сab.309/ online 

meet.google.com/xoi-xrtm-
xwk 

Psihodiagnostic şi evaluare practică 

clinică 
Rusnac S. dr., conf.univ 

Moraru I, l/u 

сab.341/ online 

meet.google.com/fpg-cykq-
sgr 

Psihologia socială a personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ 
сab.309/ online 

meet.google.com/xoi-xrtm-
xwk 

 

Psihologia socială a personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ 
сab.309/ online 

meet.google.com/xoi-xrtm-
xwk 

Personalitate și comportament 

social 
Caunenco I. dr., conf.univ 

сab.309/ online 

meet.google.com/xoi-
xrtm-xwk 

 

Vineri 

13.11.20 

Psihodiagnostic şi evaluare practică 

clinică 
Rusnac S. dr., conf.univ 

Moraru I, l/u 

сab.309/ online 

meet.google.com/upv-jcir-
ewp 

Noţiuni avansate de neuropsihologie şi 

psihopatologie 
Rusnac S. dr., conf.univ 

Musienco N, l/u 

сab.341/ online 

meet.google.com/try-wbng-
fhm 

Psihodiagnostic şi evaluare practică în 

psihologia juridică 
Rusnac S. dr., conf.univ 

Moraru I, l/u 

сab.309/ online 

meet.google.com/upv-jcir-
ewp 

 

Psihometria fenomenelor sociale 

Rusnac S. dr., conf.univ 
Moraru I, l/u 

сab.309/ online 

meet.google.com/upv-jcir-
ewp 

 

Managementul instruirii și 

implementării tehnologiilor 
moderne în educație 

Parhomenco L., dr. 

сab.344/ online 

meet.google.com/ndc-
ucjy-wsd 

 

Sâmbătă 

14.11.20 

Psihodiagnostic şi evaluare practică 
clinică 

Rusnac S. dr., conf.univ 

Moraru I, l/u 
сab.309/ online 

meet.google.com/pdq-znzh-
yhn 

 

Noţiuni avansate de neuropsihologie şi 
psihopatologie 

Rusnac S. dr., conf.univ 

Musienco N, l/u 
сab.341/ online 

meet.google.com/try-wbng-
fhm 

Psihodiagnostic şi evaluare practică în 
psihologia juridică 

Rusnac S. dr., conf.univ 

Moraru I, l/u 
сab.309/ online 

meet.google.com/pdq-znzh-
yhn 

 

Psihometria fenomenelor sociale 
Rusnac S. dr., conf.univ 

Moraru I, l/u 

сab.309/ online 

meet.google.com/pdq-znzh-
yhn 

 

Managementul calității în educație 
Parhomenco L., dr. 

сab.344/ online 

Data 41 PCCP 42 PCCP 43 PJ 44 PS 45 ME 

 

Luni 

16.11.20 

Noţiuni avansate de neuropsihologie şi 
psihopatologie 

Rusnac S. dr., conf.univ 

Musienco N, l/u 
сab.309/ online 

meet.google.com/ibr-vvom-
nbq 

Psihologia socială a personalității 
Caunenco I. dr., conf.univ 

сab.341/ online 

meet.google.com/goc-vpgb-
gdc 

 

Psihopatologie și tulburări de 
personalitate: sindroame clinice cu 

implicație judiciară 

Rusnac S. dr., conf.univ 
Musienco N, l/u 

сab.309/ online 

meet.google.com/ibr-vvom-
nbq 

 Legi și regulamente educaționale 
Parhomenco L., dr. сab.344/ 

online 

meet.google.com/yae-
huje-rzc 

 

Marți 

17.11.20 

Noţiuni avansate de neuropsihologie şi 

psihopatologie 

Rusnac S. dr., conf.univ 
Musienco N, l/u 

сab.309/ online 

meet.google.com/ibr-vvom-
nbq 

Psihologia socială a personalității 

Caunenco I. dr., conf.univ 

сab.341/ online 

meet.google.com/btt-jpdr-wiv 

 

Psihopatologie și tulburări de 

personalitate: sindroame clinice cu 

implicație judiciară 
Rusnac S. dr., conf.univ 

Musienco N, l/u 
сab.309/ online 

meet.google.com/ibr-vvom-
nbq 

 Legi și regulamente educaționale 

Parhomenco L., dr. сab.344/ 

online 

meet.google.com/ruq-
unvn-onk 

 

Miercuri 

18.11.20 
Psihodiagnostic şi evaluare practică 

clinică 

Rusnac S. dr., conf.univ 

Moraru I, l/u 
сab.309/ online 

meet.google.com/hqb-exqu-
avo 

Psihologia clinică 
Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.341/ online 

meet.google.com/cry-ueix-
mcc 

Psihodiagnostic şi evaluare practică în 
psihologia juridică 

Rusnac S. dr., conf.univ 

Moraru I, l/u 
сab.309/ online 

meet.google.com/hqb-exqu-
avo 

Psihometria fenomenelor sociale 
Rusnac S. dr., conf.univ 

Moraru I, l/u 

сab.309/ online 

meet.google.com/hqb-exqu-
avo 

Legi și regulamente educaționale 
Parhomenco L., dr. сab.344/ 

online 

meet.google.com/vqy-
wphs-yuu 

 

 

Joi 

Psihodiagnostic şi evaluare practică 
clinică 

Psihologia clinică 
Calancea A. dr.,conf.univ 

Psihodiagnostic şi evaluare practică în 
psihologia juridică 

Psihometria fenomenelor sociale 
Rusnac S. dr., conf.univ 

Legi și regulamente educaționale 

https://meet.google.com/iog-usnq-wkj
https://meet.google.com/iog-usnq-wkj


19.11.20 Rusnac S. dr., conf.univ 
Moraru I, l/u 

сab.309/ online 

meet.google.com/oww-fjvz-
jop 

сab.341/ online 

meet.google.com/umy-ouqq-
pwu 

Rusnac S. dr., conf.univ 
Moraru I, l/u 

сab.309/ online 

meet.google.com/oww-fjvz-
jop 

Moraru I, l/u 
сab.309/ online 

meet.google.com/oww-fjvz-
jop 

Parhomenco L., dr. сab.344/ 

online 

meet.google.com/eou-
nysr-dew 

 
 

Vineri 

20.11.20 

Metodologia și etica cercetării în 
domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 

Iurchevici I. dr., conf.univ 
сab.309/ online 

meet.google.com/zpv-hnbx-gpp 

Metodologia și etica cercetării în 
domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 

Rusnac S. dr., conf.univ 
Aculov Boris, l/u 

сab.309/ online 

https://meet.google.com/zfg-
fkhc-xjk 

Metodologia și etica cercetării în 
domeniul psihologiei juridice 

Iurchevici I. dr., conf.univ. 

сab.309/ online 

meet.google.com/zpv-hnbx-gpp 

Metodologia și etica cercetării în 
domeniul psihologiei sociale 

Iurchevici I. dr., conf.univ. 

сab.309/ online 

meet.google.com/zpv-hnbx-gpp 

Metodologia și etica cercetării în 
domeniul managementului 

educațional 

Iurchevici I. dr., conf.univ. 
сab.309/ online 

meet.google.com/zpv-hnbx-
gpp 

Sâmbătă 

21.11.20 
Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 
consilierii psihologice 

Iurchevici I. dr., conf.univ 

сab.309/ online 

meet.google.com/zpv-hnbx-gpp 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 
consilierii psihologice 

Rusnac S. dr., conf.univ 

Aculov Boris, l/u 
сab.341/ online 

https://meet.google.com/syu-
jaqs-mjb 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei juridice 
Iurchevici I. dr., conf.univ. 

сab.309/ online 

meet.google.com/zpv-hnbx-gpp 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei sociale 
Iurchevici I. dr., conf.univ. 

сab.309/ online 

meet.google.com/zpv-hnbx-gpp 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul managementului 
educațional 

Iurchevici I. dr., conf.univ. 

сab.309/ online 

meet.google.com/zpv-hnbx-
gpp 

Data 41 PCCP 42 PCCP 43 PJ 44 PS 45 ME 

 

Luni 

23.11.20 

Noţiuni avansate de neuropsihologie şi 

psihopatologie 

Rusnac S. dr., conf.univ 
Musienco N, l/u 

EXAMEN 

сab.309/ online 

meet.google.com/ibr-vvom-
nbq 

Psihologia clinică 

Calancea A. dr.,conf.univ 

EXAMEN 
сab.341/ online 

Psihopatologie și tulburări de 

personalitate: sindroame clinice cu 

implicație judiciară 
Rusnac S. dr., conf.univ 

Musienco N, l/u 

EXAMEN 
сab.309/ online 

meet.google.com/ibr-vvom-
nbq 

Istoria teoriilor psihosociale 

Caunenco I. dr., conf.univ 

EXAMEN 
сab.339/ online 

Managementul calității în educație 

Parhomenco L., dr. 

EXAMEN 
сab.344/ online 

 

Marți 

24.11.20 

     

 

Miercuri 

25.11.20 

Psihologia clinică 
Calancea A. dr.,conf.univ 

EXAMEN 

сab.309/ online 

Psihologia socială a personalității 
Caunenco I. dr., conf.univ 

EXAMEN 

сab.341/ online 

Cunoștințe teoretice avansate de 
psihologie juridică 

Ștefârța A. dr., conf.univ 

EXAMEN 
сab.337/ online 

https://us04web.zoom.us/j/809
4770551?pwdckxwSXVmM041

Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09   

Psihologia relaţiilor interculturale 
Caunenco I. dr., conf.univ 

EXAMEN 

сab.339/ online 

Management educațional: teorie 
și epistemologie 

Rusnac S. dr., conf. 

EXAMEN 
сab.344/ online 

 

Joi 

26.11.20 

     

 

Vineri 

27.11.20 

Doctrinologia consilierii psihologice şi 

psihoterapiei în domeniul clinic 
Gh. Mohammadifard. 

dr.conf.univ.intr. 

EXAMEN 
сab.309/ online 

Doctrinologia consilierii psihologice şi 

psihoterapiei în domeniul clinic 
Caunova N.dr. 

EXAMEN 

сab.341/ online 

Psihologia comportamentului 

infracțional și prevederile legale 
penale 

Iurchevici I. dr., conf.univ 

EXAMEN 
сab.337/ online 

Domeniile aplicate ale psihologiei 

sociale 
Ștefârța A. dr., conf.univ 

EXAMEN 

сab.339/ online 

https://us04web.zoom.us/j/809
4770551?pwdckxwSXVmM041

Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09   

Legi și regulamente educaționale 

Parhomenco L., dr. 
EXAMEN 

сab.344/ online 

      

https://meet.google.com/zfg-fkhc-xjk
https://meet.google.com/zfg-fkhc-xjk
https://meet.google.com/syu-jaqs-mjb
https://meet.google.com/syu-jaqs-mjb
https://us04web.zoom.us/j/8094770551?pwd=ckxwSXVmM041Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09
https://us04web.zoom.us/j/8094770551?pwd=ckxwSXVmM041Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09
https://us04web.zoom.us/j/8094770551?pwd=ckxwSXVmM041Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09
https://us04web.zoom.us/j/8094770551?pwd=ckxwSXVmM041Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09
https://us04web.zoom.us/j/8094770551?pwd=ckxwSXVmM041Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09
https://us04web.zoom.us/j/8094770551?pwd=ckxwSXVmM041Y3EyeEE1Z0QwRzVidz09


Sâmbătă 

28.11.20 
Data 41 PCCP 42 PCCP 43 PJ 44 PS 45 ME 

 

Luni 

30.11.20 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 
Iurchevici I. dr., conf.univ 

EXAMEN 

сab.309/ online 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei clinice și 

consilierii psihologice 
Rusnac S. dr., conf.univ 

Aculov Boris, l/u 

EXAMEN 
сab.341/ online 

https://meet.google.com/twj-
kstb-ukq 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei juridice 

Iurchevici I. dr., conf.univ. 
EXAMEN 

сab.309/ online 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul psihologiei sociale 

Iurchevici I. dr., conf.univ. 
EXAMEN 

сab.309/ online 

Metodologia și etica cercetării în 

domeniul managementului 

educațional 
Iurchevici I. dr., conf.univ. 

EXAMEN 

сab.309/ online 

 

Marți 

01.12.20 

     

 

Miercuri 

02.12.20 

Psihodiagnostic şi evaluare practică 

clinică 

Rusnac S. dr., conf.univ 
Moraru I, l/u 

EXAMEN 

сab.309/ online 

 

Noţiuni avansate de neuropsihologie şi 

psihopatologie 

Rusnac S. dr., conf.univ 
Musienco N, l/u 

EXAMEN 

сab.341/ online 

meet.google.com/try-wbng-
fhm 

Psihodiagnostic şi evaluare practică în 

psihologia juridică 

Rusnac S. dr., conf.univ 
Moraru I, l/u 

EXAMEN 

сab.309/ online 

Psihometria fenomenelor sociale 

Rusnac S. dr., conf.univ 

Moraru I, l/u 
EXAMEN 

сab.309/ online 

Managementul instruirii și 

implementării tehnologiilor 

moderne în educație 
Parhomenco L., dr. сab.344/ 

online 

EXAMEN 

Joi 

03.12.20 
     

 

Vineri 

04.12.20 

Psihologia socială a personalității 
Caunenco I. dr., conf.univ 

EXAMEN 

сab.309/ online 

Psihodiagnostic şi evaluare practică 
clinică 

Rusnac S. dr., conf.univ 

Moraru I, l/u 
EXAMEN 

сab.341/ online 

Psihologia socială a personalității 
Caunenco I. dr., conf.univ 

EXAMEN 

сab.309/ online 

 

Psihologia socială a personalității 
Caunenco I. dr., conf.univ 

EXAMEN 

сab.309/ online 

Personalitate și comportament 
social 

Caunenco I. dr., conf.univ 

EXAMEN 

сab.309/ online 

Sâmbătă 

05.12.20 
     

 41 PCCP 42 PCCP 43 PJ 44 PS 45 ME 

 

Șef CPȘE   dr., lector univ.   Neli Balode 

 

Decan FȘSE, dr., conf. univ.   Svetlana Rusnac 

https://meet.google.com/twj-kstb-ukq
https://meet.google.com/twj-kstb-ukq

