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ORARUL FACULTĂŢII ȘTIINȚE SOCIALE ȘI ALE EDUCAȚIEI, ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ, 01-17.09.2021 

Anul I 

ZI DATA ORA Psihologie: gr. I-PS-211-11 Psihologie: gr. I-PS-212-12 Asistență socială: gr. I-AS-214-11 

M
IE

R
C

U
R

I 

01.09 08.00-

09.30 

INTRUIRE PRIVIND ORGANIZAREA PROCESULUI DE STUDII -  2020-2021 

ORA 09.00, ETAJUL 2, AULA 245 
09.45 

11.15 

11.30 

13.00 

J
O

I 

02.09 08.00-

09.30 

Modulul: Sensibilizare la domeniul 

psihologiei și competențele academice/ 
Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (curs)    Roșca Tatiana. c. 302 / online  

Modulul: Sensibilizare la domeniul 

psihologiei și competențele academice/ 
Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (curs)    Beloussova Galina. c. 344 / 

online 

Modulul:  Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 
Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (curs)    Roșca Tatiana. c. 302 / online 

09.45 

11.15 

Modulul: Sensibilizare la domeniul 

psihologiei și competențele academice/ 
Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (curs)    Roșca Tatiana. c. 302 / online  

Modulul: Sensibilizare la domeniul 

psihologiei și competențele academice/ 
Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (curs)    Beloussova Galina. c. 344 / 

online 

Modulul:  Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 
Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (curs)    Roșca Tatiana. c. 302 / online 

11.30 

13.00 

Modulul: Sensibilizare la domeniul 

psihologiei și competențele academice/ 

Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (curs)    Roșca Tatiana. c. 302 / online  

Modulul: Sensibilizare la domeniul 

psihologiei și competențele academice/ 

Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (curs)    Beloussova Galina. c. 344 / 

online 

Modulul:  Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 

Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (curs)    Roșca Tatiana. c. 302 / online 

V
IN

E
R

I 

03.09 08.00-

09.30 

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

reprezentările (curs)    Balode Neli. c. 344 / 

online 

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

Caunova Natalia. c. 337 / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială – cadrul general (curs) 

Țărnă Vadim. c. 346 / online 

09.45 

11.15 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi 

procese / Cunoaşterea senzorială, percepţia şi 

reprezentările (curs)    Balode Neli. c. 344 / 

online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (curs) 

Caunova Natalia. c. 337 / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială – cadrul general (curs) 

Țărnă Vadim. c. 346 / online 

11.30 

13.00 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi 

procese / Cunoaşterea senzorială, percepţia şi 

reprezentările (curs)    Balode Neli. c. 344 / 

online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (curs) 

Caunova Natalia. c. 337 / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială – cadrul general (curs) 

Țărnă Vadim. c. 346 / online 

L
U

N
I 

06.09 08.00-

09.30 

Modulul: Sensibilizare la domeniul 

psihologiei și competențele academice/  
Introducere în specialitate (curs)    Roșca 

Tatiana. c. _____ / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi 

procese / Cunoaşterea senzorială, percepţia şi 

reprezentările (curs)    Balode Neli. c. _____ / 

online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 

Introducere în specialitate (curs)    Haraz Sv.  c. 

_____ / online 

09.45 Modulul: Sensibilizare la domeniul  Modulul: Modulul: Psihologia generală: teorii şi Modulul: Sensibilizare la domeniul științelor 



11.15 Sensibilizare la domeniul psihologiei și 

competențele academice/  Introducere în 

specialitate (curs)    Roșca Tatiana. c. _____ / 

online 

procese / Cunoaşterea senzorială, percepţia şi 

reprezentările (curs)    Balode Neli. c. _____ / 

online 

socio-umane și competențele academice / 

Introducere în specialitate (curs)    Haraz Sv.  c. 

_____ / online 

11.30 

13.00 

Modulul: Sensibilizare la domeniul 

psihologiei și competențele academice/  
Introducere în specialitate (curs)    Roșca 

Tatiana. c. _____ / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi 

procese / Cunoaşterea senzorială, percepţia şi 

reprezentările (curs)    Balode Neli. c. _____ / 

online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 

Introducere în specialitate (curs)    Haraz Sv.  c. 

_____ / online 

M
A

R
Ț

I 

07.09 08.00-

09.30 

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

reprezentările (curs)    Balode Neli. c. _____ / 

online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul 

psihologiei și competențele academice/ 

Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (curs)    Beloussova Galina. c. _____ / 

online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială din punct de vedere istoric (curs). 

Dănilescu Viorica. c. ____ / online 

09.45 

11.15 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi 

procese / Cunoaşterea senzorială, percepţia şi 

reprezentările (curs)    Balode Neli. c. _____ / 

online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul 

psihologiei și competențele academice/ 

Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (curs)    Beloussova Galina. c. _____ / 

online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială din punct de vedere istoric (curs). 

Dănilescu Viorica. c. ____ / online 

11.30 

13.00 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi 

procese / Cunoaşterea senzorială, percepţia şi 

reprezentările (curs)    Balode Neli. c. _____ / 

online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul 

psihologiei și competențele academice/ Simț 

comun versus cunoaștere științifică în psihologie 

(curs)    Beloussova Galina. c. _____ / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială din punct de vedere istoric (curs). 

Dănilescu Viorica. c. ____ / online 

M
IE

R
C

U
R

I 

08.09 08.00-

09.30 

Modulul:  Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 

Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (curs)    Roșca Tatiana. c. _____ / 

online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi 

procese / Cunoaşterea senzorială, percepţia şi 

reprezentările (curs)    Balode Neli. c. _____ / 

online 

Modulul:  Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 

Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (curs)    Roșca Tatiana. c. _____ / 

online 

09.45 

11.15 

Modulul:  Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 
Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (curs)    Roșca Tatiana. c. _____ / 

online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi 

procese / Cunoaşterea senzorială, percepţia şi 

reprezentările (curs)    Balode Neli. c. _____ / 

online 

Modulul:  Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 
Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (curs)    Roșca Tatiana. c. _____ / 

online 

11.30 

13.00 

Modulul:  Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / Simț 

comun versus cunoaștere științifică în științele 

socio-umane (curs)    Roșca Tatiana. c. _____ / 

online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi 

procese / Cunoaşterea senzorială, percepţia şi 

reprezentările (curs)    Balode Neli. c. _____ / 

online 

Modulul:  Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / Simț 

comun versus cunoaștere științifică în științele 

socio-umane (curs)    Roșca Tatiana. c. _____ / 

online 

J
O

I 

09.09 08.00-

09.30 

Modulul:  Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / Simț 
comun versus cunoaștere științifică în științele 

socio-umane (curs)    Roșca Tatiana. c. _____ / 

online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul 

psihologiei și competențele academice/ Simț 
comun versus cunoaștere științifică în psihologie 

(curs)    Beloussova Galina. c. _____ / online 

Modulul:  Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / Simț 
comun versus cunoaștere științifică în științele 

socio-umane (curs)    Roșca Tatiana. c. _____ / 

online 

09.45 

11.15 

Modulul:  Sensibilizare la domeniul științelor 
socio-umane și competențele academice / Simț 

comun versus cunoaștere științifică în științele 

Modulul: Sensibilizare la domeniul 
psihologiei și competențele academice/ Simț 

comun versus cunoaștere științifică în psihologie 

Modulul:  Sensibilizare la domeniul științelor 
socio-umane și competențele academice / Simț 

comun versus cunoaștere științifică în științele 



socio-umane (curs)    Roșca Tatiana. c. _____ / 

online 

(curs)    Beloussova Galina. c. _____ / online socio-umane (curs)    Roșca Tatiana. c. _____ / 

online 

11.30 

13.00 

Modulul:  Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / Simț 

comun versus cunoaștere științifică în științele 

socio-umane (curs)    Roșca Tatiana. c. _____ / 

online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul 

psihologiei și competențele academice/ Simț 

comun versus cunoaștere științifică în psihologie 

(curs)    Beloussova Galina. c. _____ / online 

Modulul:  Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / Simț 

comun versus cunoaștere științifică în științele 

socio-umane (curs)    Roșca Tatiana. c. _____ / 

online 

V
IN

E
R

I 

10.09 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi 

procese / Cunoaşterea senzorială, percepţia şi 

reprezentările (curs)    Balode Neli. c. _____ / 

online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (curs) 

Caunova Natalia. c. ____ / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială – cadrul general (curs) 

Țărnă Vadim. c. ____ / online 

09.45 

11.15 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi 

procese / Cunoaşterea senzorială, percepţia şi 

reprezentările (curs)    Balode Neli. c. _____ / 

online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (curs) 

Caunova Natalia. c. ____ / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială – cadrul general (curs) 

Țărnă Vadim. c. ____ / online 

11.30 

13.00 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi 

procese /  Procesele cognitive superioare (curs)    

Balode Neli. c. _____ / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (curs) 

Caunova Natalia. c. ____ / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială – cadrul general (curs) 

Țărnă Vadim. c. ____ / online 

L
U

N
I 

13.09 08.00-

09.30 

Modulul: Sensibilizare la domeniul  Modulul: 

Sensibilizare la domeniul psihologiei și 
competențele academice/  Introducere în 

specialitate (curs)    Roșca Tatiana. c. _____ / 

online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi 

procese / Cunoaşterea senzorială, percepţia şi 

reprezentările (curs)    Balode Neli. c. _____ / 

online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 
Introducere în specialitate (curs)    Haraz Sv.  c. 

_____ / online 

09.45 

11.15 

Modulul: Sensibilizare la domeniul 

psihologiei și competențele academice/  
Introducere în specialitate (curs)    Roșca 

Tatiana. c. _____ / online 

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

reprezentările (curs)    Balode Neli. c. _____ / 

online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 

Introducere în specialitate (curs)    Haraz Sv.  c. 

_____ / online 

11.30 

13.00 

Modulul: Sensibilizare la domeniul 

psihologiei și competențele academice/  
Introducere în specialitate (seminar)    Roșca 

Tatiana. c. _____ / online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi 

procese /  Procesele cognitive superioare (curs)    

Balode Neli. c. _____ / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 
Introducere în specialitate (seminar)    Haraz 

Sv.  c. _____ / online 

M
A

R
Ț

I 

14.09 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi 

procese /  Procesele cognitive superioare (curs)    

Balode Neli. c. _____ / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul 

psihologiei și competențele academice/ 

Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (seminar)    Beloussova Galina. c. 

_____ / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială din punct de vedere istoric (curs). 

Dănilescu Viorica. c. ____ / online 

09.45 

11.15 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi 

procese /  Procesele cognitive superioare (curs)    

Balode Neli. c. _____ / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul 

psihologiei și competențele academice/ 
Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (seminar)    Beloussova Galina. c. 

_____ / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială din punct de vedere istoric (curs). 

Dănilescu Viorica. c. ____ / online 

11.30 

13.00 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi 
procese /  Procesele cognitive superioare (curs)    

Balode Neli. c. _____ / online 

Modulul: Sensibilizare la domeniul 

psihologiei și competențele academice/ 

Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (seminar)    Beloussova Galina. c. 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială din punct de vedere istoric (curs). 

Dănilescu Viorica. c. ____ / online 



 

 

Decanul Facultăţii Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei                                                                                dr. Svetlana RUSNAC    

_____ / online 
M

IE
R

C
U

R
I 

15.09 08.00-

09.30 

Modulul:  Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / Simț 

comun versus cunoaștere științifică în științele 

socio-umane (curs)    Roșca Tatiana. c. _____ / 

online 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi 

procese /  Procesele cognitive superioare (curs)    

Balode Neli. c. _____ / online 

Modulul:  Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / Simț 

comun versus cunoaștere științifică în științele 

socio-umane (curs)    Roșca Tatiana. c. _____ / 

online 

09.45 

11.15 

Modulul: Sensibilizare la domeniul 

psihologiei și competențele academice/ 
Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (seminar)    Roșca Tatiana. c. _____ / 

online  

Modulul: Psihologia generală: teorii şi 

procese /  Procesele cognitive superioare (curs)    

Balode Neli. c. _____ / online 

Modulul:  Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 
Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (seminar)    Roșca Tatiana. c. _____ / 

online 

11.30 

13.00 

Modulul: Sensibilizare la domeniul 

psihologiei și competențele academice/ 
Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (seminar)    Roșca Tatiana. c. _____ / 

online  

Modulul: Psihologia generală: teorii şi 

procese /  Procesele cognitive superioare (curs)    

Balode Neli. c. _____ / online 

Modulul:  Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 
Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (seminar)    Roșca Tatiana. c. _____ / 

online 

J
O

I 

16.09 08.00-

09.30 

Modulul: Sensibilizare la domeniul 

psihologiei și competențele academice/ 

Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (seminar)    Roșca Tatiana. c. _____ / 

online  

Modulul: Sensibilizare la domeniul 

psihologiei și competențele academice/ 

Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (seminar)    Beloussova Galina. c. 

_____ / online 

Modulul:  Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 

Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (seminar)    Roșca Tatiana. c. _____ / 

online 

09.45 

11.15 

Modulul: Sensibilizare la domeniul 

psihologiei și competențele academice/ 

Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (seminar)    Roșca Tatiana. c. _____ / 

online  

Modulul: Sensibilizare la domeniul 

psihologiei și competențele academice/ 

Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (seminar)    Beloussova Galina. c. 

_____ / online 

Modulul:  Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 

Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (seminar)    Roșca Tatiana. c. _____ / 

online 

11.30 

13.00 

Modulul: Sensibilizare la domeniul 

psihologiei și competențele academice/ 

Introducere în specialitate (seminar)    Roșca 

Tatiana. c. _____ / online  

Modulul: Sensibilizare la domeniul 

psihologiei și competențele academice/ 

Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (seminar)    Beloussova Galina. c. 

_____ / online 

Modulul:  Sensibilizare la domeniul științelor 

socio-umane și competențele academice / 

Sensibilizarea la mediul universitar și metode de 

învățare (seminar)    Roșca Tatiana. c. _____ / 

online 

V
IN

E
R

I 

17.09 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi 

procese /  Procesele cognitive superioare (curs)    

Balode Neli. c. _____ / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Etapele dezvoltării psihologiei ca ştiinţă (curs) 

Caunova Natalia. c. ____ / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială – cadrul general (curs) 

Țărnă Vadim. c. ____ / online 

09.45 

11.15 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi 
procese /  Procesele cognitive superioare (curs)    

Balode Neli. c. _____ / online 

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

Caunova Natalia. c. ____ / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială – cadrul general (curs) 

Țărnă Vadim. c. ____ / online 

11.30 

13.00 

Modulul: Psihologia generală: teorii şi 

procese /  Procesele cognitive superioare (curs)    

Balode Neli. c. _____ / online 

Modulul: Istoria şi epistemologia psihologiei / 

Paradigme, orientări şi şcoli în cercetarea 

psihologică (curs) 

Caunova Natalia. c. ____ / online 

Modulul: Bazele asistenţei sociale / Asistenţa 

socială – cadrul general (seminar) 

Țărnă Vadim. c. ____ / online 


