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Aprobat 

Prorector pentru Stategia Academică și Programe de Studii 

 

Dr., conf. univ. Alexandr Cauia,  _________________ 

 

,,_____”_______________________2021 
 

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- Management educațional 

SEMESTRUL II anul universitar 2020-2021 

 

 41 PCCP ROM 42 PCCP RU 46 PCCP ROM 47 PCCP ROM 43 PJ 44 PS 45 ME 

Auditorii 247 344/401 245 Sala de lectură 3 339 341 337 

01.02.21 

luni 
Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Psihanaliza: teorie şi 

practică psihoterapeutică 

(curs) 

Caunova Natalia dr. 

cab/on-line 
 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii 

(curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

Psihanaliza: teorie şi 

practică psihoterapeutică 

(curs) 

Mohammadifard 

Gholamali cab/on-line 

 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Psihologia organizaţiei și 

managementul resurselor 

umane în instituțiile 

educaționale (curs) 

Parhomenco L., dr. cab/on-

line 

02.02.21 

marți 
Managementul 

proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii 

(curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Psihanaliza: teorie şi 

practică psihoterapeutică 

(curs) 

Mohammadifard 

Gholamali cab/on-line 

 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ.  

cab/on-line 

03.02.21 

miercuri 
Managementul 

proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii 

(curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

Psihanaliza: teorie şi 

practică psihoterapeutică 

(curs) 

Mohammadifard 

Gholamali cab/on-line 
 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ.  

cab/on-line 

04.02.21 

joi 
Managementul 

proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

 Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii 

(curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ.  

cab/on-line 

05.02.21 

vineri 
Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

Psihanaliza: teorie şi 

practică psihoterapeutică 

(curs) 

Caunova Natalia dr. 

cab/on-line 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii 

(curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

Psihanaliza: teorie şi 

practică psihoterapeutică 

(curs) 

Mohammadifard 

Gholamali cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

Psihologia organizaţiei și 

managementul resurselor 

umane în instituțiile 

educaționale (curs) 

Parhomenco L., dr. 

Ziua 1 ore-pereche 2 ore-pereche 

Luni-vineri     17.30-19.00 19.15-20.45 
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cab/on-line   cab/on-line cab/on-line cab/on-line 

 41 PCCP ROM 42 PCCP RU 46 PCCP ROM 47 PCCP ROM 43 PJ 44 PS 45 ME 

08.02.21 

luni 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Psihanaliza: teorie şi 

practică psihoterapeutică 

(curs) 

Caunova Natalia dr. 

cab/on-line 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii 

(curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

Psihanaliza: teorie şi 

practică psihoterapeutică 

(curs) 

Mohammadifard 

Gholamali cab/on-line 

 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în 

managementul 

educațional (curs) 

Ștefârța A. dr., conf.univ.  

cab/on-line 

09.02.21 

marți 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii 

(curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Psihanaliza: teorie şi 

practică psihoterapeutică 

(curs) 

Mohammadifard 

Gholamali cab/on-line 

 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ.  

cab/on-line 

10.02.21 

miercuri 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii 

(curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

Psihanaliza: teorie şi 

practică psihoterapeutică 

(curs) 

Mohammadifard 

Gholamali cab/on-line 
 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ.  

cab/on-line 

11.02.21 

joi 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Psihanaliza: teorie şi 

practică psihoterapeutică 

(curs) 

Mohammadifard 

Gholamali cab/on-line 
 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii 

(curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în 

managementul 

educațional (curs) 

Ștefârța A. dr., conf.univ.  

cab/on-line 
12.02.21 

vineri 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Psihanaliza: teorie şi 

practică psihoterapeutică 

(curs) 

Caunova Natalia dr. 

cab/on-line 

Psihanaliza: teorie şi 

practică psihoterapeutică 

(curs) 

Mohammadifard 

Gholamali cab/on-line 
 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii 

(curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în 

managementul 

educațional (curs) 

Ștefârța A. dr., conf.univ. 

cab/on-line 
 41 PCCP ROM 42 PCCP RU 46 PCCP ROM 47 PCCP ROM 43 PJ 44 PS 45 ME 

 

15.02.21 

luni 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii 

(curs) 

Calancea A. dr, conf. 

univ. cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Psihanaliza: teorie şi 

practică psihoterapeutică 

(curs) 

Mohammadifard 

Gholamali cab/on-line 
 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Robu E. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Probleme de sănătate 

mentală în dreptul civil 

(curs) 

Iurchevici I. dr. conf.univ.  

cab/on-line 

Tehnologiile de formare a 

imaginii: aspecte 

psihosociale (curs) 

Ștefârța A. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Psihologia organizaţiei și 

managementul resurselor 

umane în instituțiile 

educaționale (curs) 

Parhomenco L., dr. 

cab/on-line 

16.02.21 

marți 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii 

(curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Psihanaliza: teorie şi 

practică psihoterapeutică 

(sem) 

Mohammadifard 

Gholamali cab/on-line 

 

Probleme de sănătate 

mentală în dreptul civil 

(curs) 

Iurchevici I. dr. conf.univ.  

cab/on-line 

Tehnologiile de formare a 

imaginii: aspecte 

psihosociale (curs) 

Ștefârța A. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Psihologia organizaţiei și 

managementul resurselor 

umane în instituțiile 

educaționale (curs) 

Parhomenco L., dr. 

cab/on-line 
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17.02.21 

miercuri 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii 

(curs) 

Calancea A. dr, conf. 

univ. cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

  Psihologia organizaţiei și 

managementul resurselor 

umane în instituțiile 

educaționale (curs) 

Parhomenco L., dr. 

cab/on-line 

18.02.21 

joi 

Psihanaliza: teorie şi 

practică 

psihoterapeutică (curs) 

Mohammadifard 

Gholamali cab/on-line 
 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii 

(curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Robu E. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Probleme de sănătate 

mentală în dreptul civil 

(curs) 

Iurchevici I. dr. conf.univ.  

cab/on-line 

  

19.02.21 

vineri 

Psihanaliza: teorie şi 

practică 

psihoterapeutică (curs) 

Mohammadifard 

Gholamali cab/on-line 
 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii 

(curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

   

 41 PCCP ROM 42 PCCP RU 46 PCCP ROM 47 PCCP ROM 43 PJ 44 PS                           43 PJ                                                         

44 PS                                                     

45 ME 

22.02.21 

luni 

Psihanaliza: teorie şi 

practică 

psihoterapeutică (curs) 

Mohammadifard 

Gholamali cab/on-line 
 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii 

(curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

 Psihologia organizaţiei şi 

întreprinderii: aspecte 

teoretice şi cadru de 

implicare (curs) 

Iurchevici I. dr. conf.univ.   

cab/on-line 

Psihologia organizaţiei și 

managementul resurselor 

umane în instituțiile 

educaționale (curs) 

Parhomenco L., dr. 

cab/on-line 

23.02.21 

marți 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii 

(curs) 

Calancea A. dr, conf. 

univ. cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Psihanaliza: teorie şi 

practică psihoterapeutică 

(sem) 

Mohammadifard 

Gholamali cab/on-line 
 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Cercetarea și consilierea 

infractorilor juvenili 

(curs) 

Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter  

cab/on-line 

Psihologia organizaţiei şi 

întreprinderii: aspecte 

teoretice şi cadru de 

implicare (curs) 

Iurchevici I. dr. conf.univ.   

cab/on-line 

Psihologia organizaţiei și 

managementul resurselor 

umane în instituțiile 

educaționale (curs) 

Parhomenco L., dr. 

cab/on-line 

24.02.21 

miercuri 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii 

(curs) 

Calancea A. dr, conf. 

univ. cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Psihanaliza: teorie şi 

practică psihoterapeutică 

(sem) 

Mohammadifard 

Gholamali cab/on-line 
 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Cercetarea și consilierea 

infractorilor juvenili 

(curs) 

Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter  

cab/on-line 

Psihologia organizaţiei şi 

întreprinderii: aspecte 

teoretice şi cadru de 

implicare (curs) 

Iurchevici I. dr. conf.univ.   

cab/on-line 

 

25.02.21 

joi 

Psihanaliza: teorie şi 

practică 

psihoterapeutică (curs) 

Mohammadifard 

Gholamali cab/on-line 

 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii 

(curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

  Probleme actuale de 

cercetare în 

managementul 

educațional (sem) 

Ștefârța A. dr., conf.univ.  

cab/on-line 

26.02.21 

vineri 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Robu E. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii 

(curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Probleme actuale de 

cercetare în 

managementul 

educațional (sem) 
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 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

cab/on-line  Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Ștefârța A. dr., conf.univ.  

cab/on-line 

 41 PCCP ROM 42 PCCP RU 46 PCCP ROM 47 PCCP ROM 43 PJ 44 PS 45 ME 

01.03.21 

luni 

Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Psihanaliza: teorie şi 

practică psihoterapeutică 

(curs) 

Caunova Natalia dr. 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Psihanaliza: teorie şi 

practică psihoterapeutică 

(sem) 

Mohammadifard 

Gholamali cab/on-line 
 

   

 

02.03.21 

marți 

Managementul 

proiectelor (sem) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (sem) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (sem) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (sem) 

Lungu V. dr., conf.univ.  

cab/on-line 

03.03.21 

miercuri 

Managementul 

proiectelor (sem) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (sem) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (sem) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (sem) 

Lungu V. dr., conf.univ.  

cab/on-line 

04.03.21 

joi 

Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Probleme de sănătate 

mentală în dreptul civil 

(sem) 

Iurchevici I. dr. conf.univ.  

cab/on-line 

Tehnologiile de formare a 

imaginii: aspecte 

psihosociale (sem) 

Ștefârța A. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

 

05.03.21 

vineri 

 Psihanaliza: teorie şi 

practică psihoterapeutică 

(sem) 

Caunova Natalia dr. 

cab/on-line 

Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Probleme de sănătate 

mentală în dreptul civil 

(sem) 

Iurchevici I. dr. conf.univ.  

cab/on-line 

Tehnologiile de formare a 

imaginii: aspecte 

psihosociale (sem) 

Ștefârța A. dr., conf.univ. 

cab/on-line 
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09.03.21 

marți 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (sem) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

 

10.03.21 

miercuri 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (sem) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Psihologia organizaţiei și 

managementul resurselor 

umane în instituțiile 

educaționale (sem)  

Parhomenco L., dr. 

cab/on-line 

11.03.21 

joi 

Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Robu E. dr., conf.univ. 

Cercetarea și consilierea 

infractorilor juvenili 

(sem) 

Psihologia organizaţiei şi 

întreprinderii: aspecte 

teoretice şi cadru de 

Psihologia organizaţiei și 

managementul resurselor 

umane în instituțiile 
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Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

cab/on-line cab/on-line Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter  

cab/on-line 

implicare (sem)  

Iurchevici I. dr. conf.univ.  

cab/on-line 

educaționale (sem)  

Parhomenco L., dr. 

cab/on-line 

12.03.21 

vineri 

Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Robu E. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

Cercetarea și consilierea 

infractorilor juvenili 

(sem) 

Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter  

cab/on-line 

Psihologia organizaţiei şi 

întreprinderii: aspecte 

teoretice şi cadru de 

implicare (sem)  

Iurchevici I. dr. conf.univ.  

cab/on-line 

 

 41 PCCP ROM 42 PCCP RU 46 PCCP ROM 47 PCCP ROM 43 PJ 44 PS 45 ME 

15.03.21 

luni 
Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

Psihanaliza: teorie şi 

practică psihoterapeutică 

(sem) 

Caunova Natalia dr. 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

Psihodiagnostic și 

expertiză psihologică în 

justiție (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ. 

cab/on-line 

Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ. 

cab/on-line 

Psihologia organizaţiei și 

managementul resurselor 

umane în instituțiile 

educaționale (curs) 

Parhomenco L., dr. 

cab/on-line 

16.03.21 

marți 
Managementul 

proiectelor (sem) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Robu E. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (sem) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (sem) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (sem) 

Lungu V. dr., conf.univ.  

cab/on-line 

17.03.21 

miercuri 
Managementul 

proiectelor (sem) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Robu E. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (sem) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (sem) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (sem) 

Lungu V. dr., conf.univ.  

cab/on-line 

18.03.21 

joi 
Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Robu E. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Psihodiagnostic și 

expertiză psihologică în 

justiție (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ. 

cab/on-line 

Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ. 

cab/on-line 

Strategii de management 

al grupului școlar (curs) 

Balode N. dr.  cab/on-line 

19.03.21 

vineri 
Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

Psihanaliza: teorie şi 

practică psihoterapeutică 

(sem) 

Caunova Natalia dr. 

cab/on-line 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

 Psihodiagnostic și 

expertiză psihologică în 

justiție (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ. 

cab/on-line 

Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ. 

cab/on-line 

Strategii de management 

al grupului școlar (curs) 

Balode N. dr.  cab/on-line 

20.03.21 

sâmbătă 

  Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  
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cab/on-line (9.00-12.15) 
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22.03.21 

luni 
Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii 

(sem) 

Calancea A. dr, conf. 

univ. cab/on-line 

Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Robu E. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

 Psihologia genurilor: 

opţiuni pentru egalitate 

(curs) 

Zmuncila L. lector univ. 

cab/on-line 

Managementul 

cunoașterii și evaluării 

(curs) 

Ștefârța A. dr., conf.univ.  

cab/on-line 

23.03.21 

marți 
Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii 

(sem) 

Calancea A. dr, conf. 

univ. cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (sem) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

 Psihologia genurilor: 

opţiuni pentru egalitate 

(curs) 

Zmuncila L. lector univ. 

cab/on-line 

Managementul 

cunoașterii și evaluării 

(curs) 

Ștefârța A. dr., conf.univ.  

cab/on-line 

24.03.21 

miercuri 
Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii 

(sem) 

Calancea A. dr, conf. 

univ. cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (sem) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (sem) 

Robu E. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

   

25.03.21 

joi 
Psihanaliza: teorie şi 

practică 

psihoterapeutică (curs) 

Mohammadifard 

Gholamali cab/on-line 

 

Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (curs) 

Robu E. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Trauma psihologică și 

PTSD: evaluare și 

asistență (curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

  

26.03.21 

vineri 
Psihanaliza: teorie şi 

practică 

psihoterapeutică (sem) 

Mohammadifard 

Gholamali cab/on-line 

 

Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (sem) 

Robu E. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Trauma psihologică și 

PTSD: evaluare și 

asistență (curs) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

  

27.03.21 

sâmbătă 

  Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line (9.00-12.15) 

    

 41 PCCP ROM 42 PCCP RU 46 PCCP ROM 47 PCCP ROM 43 PJ 44 PS                      45 ME 

29.03.21 

luni 
Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (sem) 

Robu E. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Psihodiagnostic și 

expertiză psihologică în 

justiție (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ. 

cab/on-line 

Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ. 

cab/on-line 

 

30.03.21 Managementul Somatopsihologia şi Modelul umanist în Managementul Managementul Managementul Managementul 
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marți proiectelor (sem) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

proiectelor (sem) 

Robu E. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

proiectelor (sem) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

proiectelor (sem) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

proiectelor (sem) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

 cab/on-line 

31.03.21 

miercuri 
Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (sem) 

Lungu V. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (sem) 

Robu E. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

 

01.04.21 

joi 
Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line  

Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

 Managementul 

proiectelor (sem) 

Robu E. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie   

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Strategii de management 

al grupului școlar 

(curs/sem) 

Balode N. dr.  cab/on-line 

02.04.21 

vineri 
Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

 Managementul 

proiectelor (sem) 

Robu E. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

  Strategii de management 

al grupului școlar (sem) 

Balode N. dr.  cab/on-line 

03.04.21 

sâmbătă 

   Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line (9.00-12.15) 

   

 41 PCCP ROM 42 PCCP RU 46 PCCP ROM 47 PCCP ROM 43 PJ 44 PS 45 ME 

05.04.21 

luni 
Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii 

(sem) 

Calancea A. dr, conf. 

univ. cab/on-line 

Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (sem) 

Robu E. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

   Managementul 

cunoașterii și evaluării 

(curs/sem) 

Ștefârța A. dr., conf.univ.  

cab/on-line 

06.04.21 

marți 
Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii 

(sem) 

Calancea A. dr, conf. 

univ. cab/on-line 

Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (sem) 

Robu E. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

 Psihologia genurilor: 

opţiuni pentru egalitate 

(sem) 

Zmuncila L. lector univ. 

cab/on-line 

Managementul 

cunoașterii și evaluării 

(sem) 

Ștefârța A. dr., conf.univ.  

cab/on-line 

07.04.21 

miercuri 
Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor (sem) 

Robu E. dr., conf.univ. 

cab/on-line 

Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(curs) 

 Psihologia genurilor: 

opţiuni pentru egalitate 

(sem) 

Zmuncila L. lector univ. 
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 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

cab/on-line 

08.04.21 

joi 

 Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

 Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

   

09.04.21 

vineri 
Managementul 

proiectelor  

Lungu V. dr., conf.univ. 
EXAMEN 

Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

 Managementul 

proiectelor  

Lungu V. dr., conf.univ. 
EXAMEN 

Managementul 

proiectelor  

Lungu V. dr., conf.univ. 
EXAMEN 

Managementul 

proiectelor  

Lungu V. dr., conf.univ. 
EXAMEN 

10.04.21 

sâmbătă 

   Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line (9.00-12.15) 

   

 41 PCCP ROM 42 PCCP RU 46 PCCP ROM 47 PCCP ROM 43 PJ 44 PS 45 ME 

12.04.21 

luni 
Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Managementul 

proiectelor  

Lungu V. dr., conf.univ. 
EXAMEN 

Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

   Marketing educațional 

(curs) 

Zmuncila L. lector univ.  

cab/on-line 

13.04.21 

marți 
Psihanaliza: teorie şi 

practică 

psihoterapeutică (sem) 

Mohammadifard 

Gholamali cab/on-line 
 

Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

  Trauma psihologică și 

PTSD: evaluare și 

asistență (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

 Marketing educațional 

(curs) 

Zmuncila L. lector univ.  

cab/on-line 

14.04.21 

miercuri 
Psihanaliza: teorie şi 

practică 

psihoterapeutică (sem) 

Mohammadifard 

Gholamali cab/on-line 
 

Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line  

 

Trauma psihologică și 

PTSD: evaluare și 

asistență (sem) 

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 

  

15.04.21 

joi 
Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(curs) 

Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(sem) 

Psihodiagnostic și 

expertiză psihologică în 

justiție (curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(curs) 

 



9 
 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

Melentieva A. lector univ. 

cab/on-line 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ. 

cab/on-line 

16.04.21 

vineri 
Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

    

 41 PCCP ROM 42 PCCP RU 46 PCCP ROM 47 PCCP ROM 43 PJ 44 PS 45 ME 

19.04.21 

luni 
Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

  Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(curs) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

Psihodiagnostic și 

expertiză psihologică în 

justiție (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ. 

cab/on-line 

Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ. 

cab/on-line 

Marketing educațional 

(curs/sem)  

Zmuncila L. lector univ.  

cab/on-line 

20.04.21 

marți 

 Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

    Marketing educațional 

(sem) 

Zmuncila L. lector univ.  

cab/on-line 

21.04.21 

miercuri 
Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

   Psihodiagnostic și 

expertiză psihologică în 

justiție (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ. 

cab/on-line 

Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

 

22.04.21 

joi 
Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

   Psihodiagnostic și 

expertiză psihologică în 

justiție (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ. 

cab/on-line 

Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare (sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

Psihologia organizaţiei și 

managementul resurselor 

umane în instituțiile 

educaționale  

Parhomenco L., dr. 
EXAMEN 

23.04.21 

vineri 
 Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare 

(sem) 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 

     

 41 PCCP ROM 42 PCCP RU 46 PCCP ROM 47 PCCP ROM 43 PJ 44 PS 45 ME 
26.04.21 Psihanaliza: teorie şi 

practică 

Psihanaliza: teorie şi 

practică psihoterapeutică  

 Probleme actuale de 

cercetare în psihologie    

 Tehnologiile de formare a 

imaginii: aspecte 

Marketing educațional  

Zmuncila L. lector univ.  
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psihoterapeutică  

Mohammadifard 

Gholamali cab/on-line 
EXAMEN 

Caunova Natalia dr. 

cab/on-line 
EXAMEN 

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 
EXAMEN 

psihosociale (sem) 

Ștefârța A. dr., conf.univ.  

cab/on-line.   
EXAMEN 

cab/on-line 
EXAMEN 

27.04.21   Probleme actuale de 

cercetare în psihologie    

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 
EXAMEN 

 Cercetarea și consilierea 

infractorilor juvenili 

(sem) 

Mohammadifard Gh 

dr. conf univ.inter  

cab/on-line EXAMEN 

  

28.04.21  Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii  

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 
EXAMEN 

 Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică  

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 
EXAMEN  

 

   

29.04.21 Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii  

Calancea A. dr, conf. 

univ. cab/on-line 

EXAMEN 

   Probleme actuale de 

cercetare în psihologie    

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 
EXAMEN 

Probleme actuale de 

cercetare în psihologie    

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 
EXAMEN 

Strategii de management 

al grupului școlar  

Balode N. dr.  cab/on-line 
EXAMEN 

30.04.21   Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică  

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 
EXAMEN  

 

    

11.05.21 Probleme actuale de 

cercetare în psihologie    

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 
EXAMEN 

 Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii  

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 
EXAMEN 

Psihanaliza: teorie şi 

practică psihoterapeutică  

Mohammadifard 

Gholamali cab/on-line 
EXAMEN 

  Probleme actuale de 

cercetare în 

managementul 

educațional  

Ștefârța A. dr., conf.univ.  

cab/on-line EXAMEN 

12.05.21  Probleme actuale de 

cercetare în psihologie    

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 
EXAMEN 

  Trauma psihologică și 

PTSD: evaluare și 

asistență  

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 
EXAMEN 

Psihologia organizaţiei şi 

întreprinderii: aspecte 

teoretice şi cadru de 

implicare   

Iurchevici I. dr. conf.univ.  

 cab/on-line EXAMEN 

 

13.05.21 Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică  

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 

 Psihanaliza: teorie şi 

practică psihoterapeutică  

Mohammadifard 

Gholamali cab/on-line 
EXAMEN 

Somatopsihologia şi 

psihologia sănătăţii  

Calancea A. dr, conf. univ. 

cab/on-line 
EXAMEN 
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EXAMEN 

14.05.21  Modelul umanist în 

psihoterapie şi consiliere 

psihologică  

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

 Gribincea Z. lector univ 

cab/on-line 
EXAMEN 

  Probleme de sănătate 

mentală în dreptul civil  

Iurchevici I. dr. conf.univ.  

cab/on-line 
EXAMEN 

Psihologia genurilor: 

opţiuni pentru egalitate  

Zmuncila L. lector univ. 

cab/on-line 
EXAMEN 

Managementul 

cunoașterii și evaluării  

Ștefârța A. dr., conf.univ.  

cab/on-line  

EXAMEN 

17.05.21 Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare  

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 
EXAMEN 

 Managementul 

proiectelor  

Robu Elena. dr., conf.univ. 
EXAMEN 

    

18.05.21  Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare  

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 
EXAMEN 

 Managementul 

proiectelor  

Robu Elena. dr., conf.univ. 
EXAMEN 

   

19.05.21     Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare  

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 
EXAMEN 

Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare  

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 
EXAMEN 

Psihologia organizaţiei și 

managementul resurselor 

umane în instituțiile 

educaționale  

Parhomenco L., dr. 
EXAMEN 

20.05.21   Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare  

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 
EXAMEN 

    

21.05.21    Psihodiagnosticul în 

cadrul expertizei 

psihologice judiciare  

Rusnac S.dr.,conf.univ. 

Melentieva A. lector univ.  

cab/on-line 
EXAMEN 

   

        

Șef Catedră Psihologie și Științe ale Educației                                                                                     Balode Neli, dr., lector univ 

Decan Facultatea Științe Sociale și ale Educației                                                                                   Svetlana Rusnac, dr., conf.univ.                                                                                                                                                                                          


