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Data 51 PCCP 52 PCCP 53 PJ 54 PS 55 ME 

 

Luni 

05.10.20 

 

Adunare 17.30 

cab.247 

Consilierea psihologică şi psihoterapia 

de grup: forme şi metode 
Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.100/3  

meet.google.com/pem-oevc-
wvh 

Adunare 17.30 

cab.247 

 

Adunare 17.30 

cab.247 

 

Adunare 17.30 

cab.247 

Aspecte ale dinamicii grupului şi 

trainingul psihosocial 
Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.100/3  

meet.google.com/pem-oevc-
wvh 

Adunare 17.30 

cab.247 

 

 

Marți 

06.10.20 

Consilierea psihologică şi psihoterapia 

de grup: forme şi metode 
Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.100/3 online 

meet.google.com/vne-jmqq-
ntx 

  Aspecte ale dinamicii grupului şi 

trainingul psihosocial 
Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.100/3 online 

meet.google.com/vne-jmqq-
ntx 

Educația incluzivă și integrarea socială 

Haraz S.l/u 
Focșa T. dr.,conf.univ.inter 

сab.337/ online 

meet.google.com/tbp-ohzf-zjk 

 

Miercuri 

07.10.20 

Modelul integrativ în consilierea 

psihologică a familiei 

Calancea A. dr.,conf.univ 
сab.100/3 online 

meet.google.com/npw-urss-
qix 

  Consilierea psihosocială a cuplului şi 

familiei 

Calancea A. dr.,conf.univ 
сab.100/3 online 

meet.google.com/npw-urss-
qix 

Educația incluzivă și integrarea socială 

Haraz S.l/u 

Focșa T. dr.,conf.univ.inter 
сab.337/ online 

meet.google.com/ewi-naip-bis 

 

Joi 

08.10.20 

Modelul integrativ în consilierea 
psihologică a familiei 

Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.100/3 online 

meet.google.com/dpu-tpbp-
prm 

  Consilierea psihosocială a cuplului şi 
familiei 

Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.100/3 online 

meet.google.com/dpu-tpbp-
prm 

 

 

Vineri 

09.10.20 

Modelul integrativ în consilierea 

psihologică a familiei 
Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.100/3 online 

meet.google.com/csy-zgtn-
yoe 

Asistenţa psihologică a cazurilor de 

violenţă în familie 
Rusnac S. dr., conf. univ; Gribincea Z. 

l/u  

сab.101/3 online 

 Consilierea psihosocială a cuplului şi 

familiei 
Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.100/3 online 

meet.google.com/csy-zgtn-
yoe 

 

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 



meet.google.com/ryn-qjoc-
fpw 

 

Sâmbătă 

10.10.20 

 Consilierea psihologică şi psihoterapia 

de grup: forme şi metode 

Calancea A. dr.,conf.univ сab.101/3 

online 

meet.google.com/cmf-xons-
jsw 

   

Data 51 PCCP 52 PCCP 53 PJ 54 PS 55 ME 

 

Luni 

12.10.20 

Modelul integrativ în consilierea 

psihologică a familiei 

Calancea A. dr.,conf.univ 
сab.100/3 online 

meet.google.com/fad-avep-
fqn 

  Consilierea psihosocială a cuplului şi 

familiei 

Calancea A. dr.,conf.univ 
сab.100/3 online 

meet.google.com/fad-avep-
fqn 

Educația incluzivă și integrarea socială 

Haraz S.l/u 

Focșa T. dr.,conf.univ.inter 
сab.337/ online  

meet.google.com/qyb-ffru-yoe 

 

Marți 

13.10.20 

Psihosexologia aplicată 
Gh. Mohammadifard. dr.conf.univ.intr. 

сab.100/3 online 

meet.google.com/zdd-swdf-
sus 

 Psihosexologie și sexopatologie: 
aspecte legale 

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

сab.337/ online 

meet.google.com/zdd-swdf-
sus 

Psihologia conflictului şi tehnicile de 
negociere/mediere 

Iurchevici I. dr., conf.univ 

сab.101/3/ online 

meet.google.com/abr-ddxy-fdp 

 

Psihologia conflictului şi tehnicile de 
negociere/mediere 

Iurchevici I. dr., conf.univ 

сab.337/ online 

meet.google.com/abr-ddxy-fdp 

 

Miercuri 

14.10.20 

Psihosexologia aplicată 
Gh. Mohammadifard. dr.conf.univ.intr. 

сab.100/3 online 

meet.google.com/nis-qpdb-
jys 

 Psihosexologie și sexopatologie: 
aspecte legale 

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

сab.100/3 online 

meet.google.com/nis-qpdb-
jys 

Psihologia conflictului şi tehnicile de 
negociere/mediere 

Iurchevici I. dr., conf.univ 

сab.101/3 online 

meet.google.com/abr-ddxy-fdp 

Psihologia conflictului şi tehnicile de 
negociere/mediere 

Iurchevici I. dr., conf.univ 

сab.337/ online 

meet.google.com/abr-ddxy-fdp 

 

Joi 

15.10.20 

Psihosexologia aplicată 

Gh. Mohammadifard. dr.conf.univ.intr. 
сab.100/3 online 

meet.google.com/rje-nqqe-
zqr 

 Psihosexologie și sexopatologie: 

aspecte legale 
Gh. Mohammadifard. dr.conf.univ.intr. 

сab.100/3 online 

meet.google.com/rje-nqqe-
zqr 

  

 

Vineri 

16.10.20 

Psihosexologia aplicată 

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

сab.100/3 online 

meet.google.com/rje-nqqe-
zqr 

 Psihosexologie și sexopatologie: 

aspecte legale 

Gh. Mohammadifard. dr.conf.univ.intr. 
сab.100/3 online 

meet.google.com/rje-nqqe-
zqr 

  

Sâmbătă 

17.10.20 
     

Data 51 PCCP 52 PCCP 53 PJ 54 PS 55 ME 

 

Luni 

19.10.20 

Modelul integrativ în consilierea 

psihologică a familiei 

Calancea A. dr.,conf.univ 
сab.100/3 online 

meet.google.com/rec-uygj-
nmk 

  Consilierea psihosocială a cuplului şi 

familiei 

Calancea A. dr.,conf.univ 
сab.100/3 online 

meet.google.com/rec-uygj-
nmk 

Management organizațional în 

instituțiile educaționale 

Ștefârța A. dr., conf.univ сab.101/3 

online 

https://us04web.zoom.us/j/8094
770551?pwdckxwSXVmM041Y

3EyeEE1Z0QwRzVidz09   
 

 

Marți 

20.10.20 

Modelul integrativ în consilierea 
psihologică a familiei 

Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.100/3 online 

meet.google.com/yqk-yven-
otr 

  Consilierea psihosocială a cuplului şi 
familiei 

Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.100/3 online 

meet.google.com/yqk-yven-
otr 

Management organizațional în 
instituțiile educaționale 

Ștefârța A. dr., conf.univ 

сab.101/3 online 

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/8094
770551?pwdckxwSXVmM041Y

3EyeEE1Z0QwRzVidz09   
 

Miercuri 

21.10.20 

Psihosexologia aplicată 

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

сab.100/3 online 

meet.google.com/aii-wsqa-sjj 

 Psihosexologie și sexopatologie: 

aspecte legale 

Gh. Mohammadifard. dr.conf.univ.intr. 
сab.100/3 online 

meet.google.com/aii-wsqa-sjj 

Psihologia conflictului şi tehnicile de 

negociere/mediere 

Iurchevici I. dr., conf.univ 
сab.101/3 online 

meet.google.com/qdm-jgxb-onh 

Psihologia conflictului şi tehnicile de 

negociere/mediere 

Iurchevici I. dr., conf.univ 
сab.101/3 online 

meet.google.com/qdm-jgxb-onh 
 

Joi 

22.10.20 

Psihosexologia aplicată 

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

сab.100/3 online 

meet.google.com/tft-zacw-
qcb 

 Psihosexologie și sexopatologie: 

aspecte legale 

Gh. Mohammadifard. dr.conf.univ.intr. 
сab.100/3 online 

meet.google.com/tft-zacw-
qcb 

  

 

Vineri 

23.10.20 

Consilierea psihologică şi psihoterapia 
de grup: forme şi metode 

Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.100/3 online 

meet.google.com/qtz-jroh-zcd 

Asistenţa psihologică a cazurilor de 
violenţă în familie 

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

l/u сab.101/3 online 

meet.google.com/drf-wuff-
ywb 

 Aspecte ale dinamicii grupului şi 
trainingul psihosocial 

Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.100/3 online 

meet.google.com/qtz-jroh-zcd 

 

Sâmbătă 

24.10.20 
    Management organizațional în 

instituțiile educaționale 
Ștefârța A. dr., conf.univ сab.101/3 

online 

https://us04web.zoom.us/j/8094
770551?pwdckxwSXVmM041Y

3EyeEE1Z0QwRzVidz09   
Data 51 PCCP 52 PCCP 53 PJ 54 PS 55 ME 

 

Luni 

26.10.20 

Consilierea psihologică şi psihoterapia 

de grup: forme şi metode 

Calancea A. dr.,conf.univ 
сab.100/3 online 

meet.google.com/zmm-vqqp-
prc 

Asistenţa psihologică a cazurilor de 

violenţă în familie 

Rusnac S. dr., conf. univ; Gribincea Z. 
l/u  

сab.101/3 online 

meet.google.com/gqa-yvsv-
fvx 

Programe de reabilitare psihologică și 

psihosocială a infractorilor 

Gh. Mohammadifard. Dr  

сab.344/ online 

meet.google.com/dny-wogm-
fvg 

 

Aspecte ale dinamicii grupului şi 

trainingul psihosocial 

Calancea A. dr.,conf.univ 
сab.100/3 online 

meet.google.com/zmm-vqqp-
prc 

 

 

Marți 

27.10.20 

Consilierea psihologică şi psihoterapia 
de grup: forme şi metode 

Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.100/3 online 

meet.google.com/kfh-hqtu-dkf 

Psihosexologia aplicată 
Caunova N.dr 

сab.101/3 online 

Programe de reabilitare psihologică și 
psihosocială a infractorilor 

Gh. Mohammadifard. Dr сab.339/ 

online 

meet.google.com/zrc-opkj-hjo 

 

Aspecte ale dinamicii grupului şi 
trainingul psihosocial 

Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.100/3 online 

meet.google.com/kfh-hqtu-dkf 

 

 

Miercuri 

28.10.20 

Consilierea psihologică şi psihoterapia 
de grup: forme şi metode 

Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.100/3 online 

meet.google.com/hdr-yzin-
nyu 

Psihosexologia aplicată 
Caunova N.dr 

сab.101/3 online 

 Aspecte ale dinamicii grupului şi 
trainingul psihosocial 

Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.100/3 online 

meet.google.com/hdr-yzin-
nyu 

Managementul carierei 
Gh. Mohammadifard. dr.conf.univ.intr. 

сab.339/ online 

meet.google.com/qor-itfq-ipw 

 

Joi 

29.10.20 

Asistenţa psihologică a cazurilor de 

violenţă în familie 
Rusnac S. dr., conf. univ; Gribincea Z. 

l/u 

 сab.100/3 online 

meet.google.com/bse-pwrf-
gpw 

Psihosexologia aplicată 

Caunova N.dr 
сab.101/3 online 

Evaluarea și asistenţa psihologică a 

cazurilor de violenţă în familie 
Rusnac S. dr., conf. univ; Gribincea Z. 

l/u 

 сab.100/3 online 

meet.google.com/bse-pwrf-
gpw 

Asistenţa psihosocială a cazurilor de 

violenţă în familie 
Rusnac S. dr., conf. univ; Gribincea Z. 

l/u 

сab.100/3 online 

meet.google.com/bse-pwrf-
gpw 

Managementul carierei 

Gh. Mohammadifard. dr.conf.univ.intr. 
сab.337/ online 

meet.google.com/qor-itfq-ipw 

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 

30.10.20 

Asistenţa psihologică a cazurilor de 

violenţă în familie 

Rusnac S. dr., conf. univ; Gribincea Z. 
l/u сab.100/3 online 

meet.google.com/rin-wyns-
udh 

Consilierea psihologică şi psihoterapia 

de grup: forme şi metode 

Calancea A. dr.,conf.univ 
сab.101/3 online 

meet.google.com/rkk-qmsn-
uxt 

Evaluarea și asistenţa psihologică a 

cazurilor de violenţă în familie 

Rusnac S. dr., conf. univ; Gribincea Z. 
l/u сab.100/3 online 

meet.google.com/rin-wyns-
udh 

Asistenţa psihosocială a cazurilor de 

violenţă în familie 

Rusnac S. dr., conf. univ; Gribincea Z. 
l/u 

сab.100/3 online 

meet.google.com/rin-wyns-
udh 

Managementul carierei 

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

сab.339/ online 

meet.google.com/qor-itfq-ipw 

Sâmbătă 

31.10.20 
     

Data 51 PCCP 52 PCCP 53 PJ 54 PS 55 ME 

Luni 

02.11.20 
 Consilierea psihologică şi psihoterapia 

de grup: forme şi metode 
Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.100/3 online 

meet.google.com/rqu-obsp-
wrx 

Programe de reabilitare psihologică și 

psihosocială a infractorilor 
Gh. Mohammadifard. Dr  

сab.101/3 online 

meet.google.com/hyi-vhke-
avt 

  

 

Marți 

03.11.20 

 Psihosexologia aplicată 

Caunova N.dr 
сab.100/3 online 

   

 

Miercuri 

04.11.20 

 Modelul integrativ în consilierea 

psihologică a familiei 

Calancea A. dr.,conf.univ 
сab.100/3 online 

meet.google.com/htk-ncnv-
ovk 

   

 

Joi 

05.11.20 

 Asistenţa psihologică a cazurilor de 
violenţă în familie  

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

l/u сab.100/3 online 

meet.google.com/avk-qivy-
neo 

   

 

Vineri 

06.11.20 

Asistenţa psihologică a cazurilor de 

violenţă în familie 
Rusnac S. dr., conf. univ; Gribincea Z. 

l/u  

сab.100/3 online 

meet.google.com/mou-gzcf-
mxp 

 Evaluarea și asistenţa psihologică a 

cazurilor de violenţă în familie 
Rusnac S. dr., conf. univ; Gribincea Z. 

l/u  

сab.100/3 online 

meet.google.com/mou-gzcf-
mxp 

Asistenţa psihosocială a cazurilor de 

violenţă în familie 
Rusnac S. dr., conf. univ; Gribincea Z. 

l/u сab.100/3 online 

meet.google.com/mou-gzcf-
mxp 

 

 

Sâmbătă 

07.11.20 
     

Data 51 PCCP 52 PCCP 53 PJ 54 PS 55 ME 

 

Luni 

09.11.20 

 Modelul integrativ în consilierea 
psihologică a familiei 

Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.100/3 online 

 

   

 

Marți 

10.11.20 

 Modelul integrativ în consilierea 

psihologică a familiei 

Calancea A. dr.,conf.univ 
сab.100/3 online 

meet.google.com/sbx-ervd-
vfm 

   

 

Miercuri 

11.11.20 

 Modelul integrativ în consilierea 
psihologică a familiei 

Calancea A. dr.,conf.univ 

   



сab.100/3 online 

meet.google.com/ogb-fzmv-
aqk 

Joi 

12.11.20 
 Modelul integrativ în consilierea 

psihologică a familiei 

Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.100/3 online 

meet.google.com/xjx-ogkr-agi 

   

 

Vineri 

13.11.20 

 Modelul integrativ în consilierea 
psihologică a familiei 

Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.100/3 online 

meet.google.com/zvo-hxad-
tcx 

Metode și instrumente de evaluare a 
riscurilor psihologice și a violenței 

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

l/u 
сab.101/3 online 

meet.google.com/cgh-fupy-
ebw 

  

 

Sâmbătă 

14.11.20 

 Asistenţa psihologică a cazurilor de 
violenţă în familie (seminar) 

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

l/u  

сab.100/3 online 

meet.google.com/fre-rncc-rkq 

   

Data 51 PCCP 52 PCCP 53 PJ 54 PS 55 ME 

 

Luni 

16.11.20 

 Consilierea psihologică şi psihoterapia 

de grup: forme şi metode 

Calancea A. dr.,conf.univ 
сab.100/3 online 

meet.google.com/pgm-wevn-
abp 

Metode și instrumente de evaluare a 

riscurilor psihologice și a violenței 

Rusnac S. dr., conf.univ; Melentieva A. 
l/u 

сab.101/3 online 

meet.google.com/jrg-xuwm-
vpz 

  

 

Marți 

17.11.20 

 Consilierea psihologică şi psihoterapia 

de grup: forme şi metode 

Calancea A. dr.,conf.univ 
сab.100/3 online 

meet.google.com/wki-dxgv-
izm 

Metode și instrumente de evaluare a 

riscurilor psihologice și a violenței 

(seminar) 
Rusnac S. dr., conf.univ; Melentieva A. 

l/u 

сab.101/3 online 

meet.google.com/xgy-ztrk-
xem 

  

Miercuri 

18.11.20 
Asistenţa psihologică a cazurilor de 

violenţă în familie 
Rusnac S. dr., conf. univ; Gribincea Z. 

l/u сab.100/3 online 

meet.google.com/osg-hrhg-
nda 

Psihosexologia aplicată 

Caunova N.dr 
сab.101/3 online 

 

Evaluarea și asistenţa psihologică a 

cazurilor de violenţă în familie 
Rusnac S. dr., conf. univ; Gribincea Z. 

l/u сab.100/3 online 

meet.google.com/osg-hrhg-
nda 

Asistenţa psihosocială a cazurilor de 

violenţă în familie 
Rusnac S. dr., conf. univ; Gribincea Z. 

l/u 

сab.100/3 online 

meet.google.com/osg-hrhg-
nda 

 

 

Joi 

19.11.20 

Asistenţa psihologică a cazurilor de 

violenţă în familie (seminar) 
Rusnac S. dr., conf. univ; Gribincea Z. 

l/u сab.100/3 online 

meet.google.com/aku-xiaf-epr 

Psihosexologia aplicată 

Caunova N.dr 
сab.101/3 online 

Evaluarea și asistenţa psihologică a 

cazurilor de violenţă în familie  
(seminar) 

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

l/u сab.100/3 online 

meet.google.com/aku-xiaf-epr 

Asistenţa psihosocială a cazurilor de 

violenţă în familie  (seminar) 
Rusnac S. dr., conf. univ; Gribincea Z. 

l/u 

сab.100/3 online 

meet.google.com/aku-xiaf-epr 

 

 

Vineri 

20.11.20 

Asistenţa psihologică a cazurilor de 
violenţă în familie (seminar) 

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

l/u сab.100/3 online 

meet.google.com/dco-dibh-
wfj 

Consilierea psihologică şi psihoterapia 
de grup: forme şi metode 

Calancea A. dr.,conf.univ 

сab.101/3 online 

meet.google.com/zqx-vvss-
vpt 

Evaluarea și asistenţa psihologică a 
cazurilor de violenţă în familie  

(seminar) 

Rusnac S. dr., conf. univ; Gribincea Z. 
l/u сab.100/3 online 

 

Asistenţa psihosocială a cazurilor de 
violenţă în familie  (seminar) 

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

l/u 
сab.100/3 online 

 



meet.google.com/dco-dibh-
wfj 

meet.google.com/dco-dibh-
wfj 

Sâmbătă 

21.11.20 
 Asistenţa psihologică a cazurilor de 

violenţă în familie (seminar) 

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

l/u сab.100/3 online 

meet.google.com/mqo-keqh-
hvy 

   

Data 51 PCCP 52 PCCP 53 PJ 54 PS 55 ME 

 

Luni 

23.11.20 

 Psihosexologia aplicată 

Caunova N.dr. 

EXAMEN 
сab.100/3 online 

  Educația incluzivă și integrarea socială 

Haraz S.l/u 

Focșa T. dr.,conf.univ.inter 
EXAMEN 

сab.101/3 online 
 

Marți 

24.11.20 

Modelul integrativ în consilierea 
psihologică a familiei 

Calancea A. dr.,conf.univ 

EXAMEN 
сab.100/3 online 

 Metode și instrumente de evaluare a 
riscurilor psihologice și a violenței 

(seminar) 

Rusnac S. dr., conf.univ; Melentieva A. 
l/u 

EXAMEN 

сab.101/3 online 

Consilierea psihosocială a cuplului şi 
familiei 

Calancea A. dr.,conf.univ 

EXAMEN 
сab.100/3 online 

 

 

Miercuri 

25.11.20 

     

 

Joi 

26.11.20 

Consilierea psihologică şi psihoterapia 
de grup: forme şi metode 

Calancea A. dr.,conf.univ 

EXAMEN 
сab.100/3 online 

 Evaluarea și asistenţa psihologică a 
cazurilor de violenţă în familie 

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

l/u сab.101/3 online 
EXAMEN 

Aspecte ale dinamicii grupului şi 
trainingul psihosocial 

Calancea A. dr.,conf.univ 

EXAMEN 
сab.100/3 online 

Managementul carierei 
Gh. Mohammadifard. dr.conf.univ.intr. 

EXAMEN 

cab.309 

 

Vineri 

27.11.20 

 Modelul integrativ în consilierea 

psihologică a familiei 

Calancea A. dr.,conf.univ 
EXAMEN 

сab.100/3 online 

   

 

Sâmbătă 

28.11.20 

Asistenţa psihologică a cazurilor de 
violenţă în familie 

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

l/u 
EXAMEN 

сab.100/3 online 

 Programe de reabilitare psihologică și 
psihosocială a infractorilor 

Gh. Mohammadifard. Dr сab.101/3 

online 
EXAMEN 

Asistenţa psihosocială a cazurilor de 
violenţă în familie 

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

l/u 
EXAMEN 

сab.100/3 online 
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Luni 

30.11.20 

 Consilierea psihologică şi psihoterapia 

de grup: forme şi metode 
Calancea A. dr.,conf.univ 

EXAMEN 

сab.100/3 online 

 Psihologia conflictului şi tehnicile de 

negociere/mediere 
Iurchevici I. dr., conf.univ 

EXAMEN 

сab.101/3 online 

Psihologia conflictului şi tehnicile de 

negociere/mediere 
Iurchevici I. dr., conf.univ 

EXAMEN 

сab.339/ online 
 

Marți 

01.12.20 

Psihosexologia aplicată 

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

EXAMEN 
сab.100/3 online 

 Psihosexologie și sexopatologie: 

aspecte legale 

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

сab.100/3 online 

  

 

Miercuri 

02.12.20 

 Stagiu de practică: Psihologie clinică și 
consiliere psihologică 

Calancea A. dr.,conf.univ 

EXAMEN 
сab.100/3 online 

  Management organizațional în 
instituțiile educaționale 

Ștefârța A. dr., conf.univ 

EXAMEN 
сab.337/ online 



Joi 

03.12.20 
     

 

Vineri 

04.12.20 

Stagiu de practică: Psihologie clinică și 
consiliere psihologică 

Calancea A. dr.,conf.univ 

EXAMEN 
сab.100/3 online 

 Stagiu de practică: asistența 
psihologică în sistemul de drept 

Iurchevici I. dr., conf.univ 

Melentieva A. l/u 
EXAMEN 

сab.344/ online 

Stagiu de practică: psihologie socială 
aplicată 

Iurchevici I. dr., conf.univ 

Melentieva A. l/u 
EXAMEN 

сab.344/ online 

Stagiu de practică: Managementul 
serviciilor și organizației educaționale 

Ștefârța A. dr., conf.univ 

EXAMEN 
сab.100/3 online 

Sâmbătă 

05.12.20 
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Șef CPȘE   dr., lector univ.   Neli Balode 

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


