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

Anul II 

ZI DATA ORA Psihologie: gr. I-PS-201-11 Psihologie: gr. I-PS-202-12 Asistență socială: gr. I-AS-204-11 

M
IE

R
C

U
R

I 

01.09 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi 
epistemologie / Teorii ale personalităţii (curs). 

Calancea Angela. c. 339 / online 

Modulul: Psihologia dezvoltării: copilăria şi 
adolescenţa / Psihologia copilului (curs). 

Godorozea Dina.  c. 341 / online 

Modulul: Voluntariatul în asistență socială/ 
Etapele managementului  muncii de 

voluntariat(curs). Rotaru-Sîrbu Natalia. 346 / 

online 

09.45 

11.15 

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi 

epistemologie / Teorii ale personalităţii (curs). 

Calancea Angela. c. 339 / online 

Modulul: Psihologia dezvoltării: copilăria şi 

adolescenţa / Psihologia copilului (curs). 

Godorozea Dina.  c. 341 / online 

Modulul: Voluntariatul în asistență socială/ 

Etapele managementului  muncii de 

voluntariat(curs). Rotaru-Sîrbu Natalia. 346 / 

online / online 

11.30 

13.00 

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi 

epistemologie / Teorii ale personalităţii (curs). 

Calancea Angela. c. 339 / online 

Modulul: Psihologia dezvoltării: copilăria şi 

adolescenţa / Psihologia copilului (curs). 

Godorozea Dina.  c. 341 / online 

Modulul: Voluntariatul în asistență socială/ 

Etapele managementului  muncii de 

voluntariat(curs). Rotaru-Sîrbu Natalia. 346 / 

online 

J
O

I 

02.09 08.00-

09.30 

Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive /  

Teorie, etică şi competenţă în evaluarea 

psihologică  (curs) Balode Neli.  c. 339 / online 

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi 

epistemologie / Teorii ale personalităţii (curs). 

Calancea Angela. c. 341 / online 

Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive /  

Teorie, etică şi competenţă în evaluarea 

psihologică  (curs) Balode Neli.  c. 339 / online 

09.45 

11.15 

Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive /  

Teorie, etică şi competenţă în evaluarea 

psihologică  (curs) Balode Neli.  c. 339 / online 

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi 

epistemologie / Teorii ale personalităţii (curs). 

Calancea Angela. c. 341 / online 

Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive /  

Teorie, etică şi competenţă în evaluarea 

psihologică  (curs) Balode Neli.  c. 339 / online 

11.30 

13.00 

Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive /  

Teorie, etică şi competenţă în evaluarea 

psihologică  (curs) Balode Neli.  c. 339 / online 

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi 
epistemologie / Teorii ale personalităţii (curs). 

Calancea Angela. c. 341 / online 

Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive /  

Teorie, etică şi competenţă în evaluarea 

psihologică  (curs) Balode Neli.  c. 339 / online 

V
IN

E
R

I 

03.09 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia dezvoltării: copilăria şi 

adolescenţa / Psihologia copilului (curs). 

Godorozea Dina.  c. 339 / online 

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi 

epistemologie / Teorii ale personalităţii (curs). 

Calancea Angela. c. 341 / online 

Modulul: Devianţa socială şi delincvenţa 

juvenilă / Aspecte teoretice: concepte, 

prevenire, profilul copilului cu comportament 

deviant (curs) 

Dănilescu V.  c. 342 / online 

09.45 

11.15 

Modulul: Psihologia dezvoltării: copilăria şi 

adolescenţa / Psihologia copilului (curs). 

Godorozea Dina.  c. 339 / online 

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi 

epistemologie / Teorii ale personalităţii (curs). 

Calancea Angela. c. 341 / online 

Modulul: Devianţa socială şi delincvenţa 

juvenilă / Aspecte teoretice: concepte, 

prevenire, profilul copilului cu comportament 

deviant (curs) 

Dănilescu V.  c. 342/ online 

11.30 

13.00 

Modulul: Psihologia dezvoltării: copilăria şi 

adolescenţa / Psihologia copilului (curs). 
Godorozea Dina.  c. 339 / online 

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi 

epistemologie / Teorii ale personalităţii (curs). 

Calancea Angela. c. 341 / online 

Modulul: Devianţa socială şi delincvenţa 

juvenilă / Aspecte teoretice: concepte, 
prevenire, profilul copilului cu comportament 

deviant (curs) 

Dănilescu V.  c. 342/ online 

L
U

N
I 06.09 08.00-

09.30 

Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive /   
Metode şi tehnici de psihodiagnostic al sferei 

cognitive (curs) Simion Dan.  c. ____ / online 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale 
Cunoaştere şi autocunoaştere socială (curs) 

Rusnac Svetlana.  c. _____/ online 

Modulul: Psihosociologia personalităţii: 
teorie şi epistemologie / Gerontologia (curs). 

Gribincea Z. ______ / online 



09.45 

11.15 

Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive /   
Metode şi tehnici de psihodiagnostic al sferei 

cognitive (curs) Simion Dan.  c. ____ / online 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale 

Cunoaştere şi autocunoaştere socială (curs) 

Rusnac Svetlana.  c. _____/ online 

Modulul: Psihosociologia personalităţii: 

teorie şi epistemologie / Gerontologia (curs). 

Gribincea Z. ______ / online 

11.30 

13.00 

Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive /   
Metode şi tehnici de psihodiagnostic al sferei 

cognitive (curs) Simion Dan.  c. ____ / online 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale 
Cunoaştere şi autocunoaştere socială (curs) 

Rusnac Svetlana.  c. _____/ online 

Modulul: Psihosociologia personalităţii: 
teorie şi epistemologie / Gerontologia (curs). 

Gribincea Z. ______ / online 

M
A

R
Ț

I 

07.09 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale 

Cunoaştere şi autocunoaştere socială (curs) 

Rusnac Svetlana.  c. _____/ online 

Modulul: Neuropsihologie şi psihologie 

cognitivă / Psihologie cognitivă (curs) 

Strogotean S. c. _____ / online 

Modulul: Servicii de asistenţă socială 

comunitară / Servicii  sociale primare și 

specializate (curs) Haraz Sv. c. _____ / online 

09.45 

11.15 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale 
Cunoaştere şi autocunoaştere socială (curs) 

Rusnac Svetlana.  c. _____/ online 

Modulul: Neuropsihologie şi psihologie 
cognitivă / Psihologie cognitivă (curs) 

Strogotean S. c. _____ / online 

Modulul: Servicii de asistenţă socială 
comunitară / Servicii  sociale primare și 

specializate (curs) Haraz Sv. c. _____ / online 

11.30 

13.00 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale 

Cunoaştere şi autocunoaştere socială (curs) 

Rusnac Svetlana.  c. _____/ online 

Modulul: Neuropsihologie şi psihologie 

cognitivă / Psihologie cognitivă (curs) 

Strogotean S. c. _____ / online 

Modulul: Servicii de asistenţă socială 

comunitară / Servicii  sociale primare și 

specializate (curs) Haraz Sv. c. _____ / online 

M
IE

R
C

U
R

I 

08.09 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi 

epistemologie / Teorii ale personalităţii (curs). 

Calancea Angela. c. ______ / online 

Modulul: Psihologia dezvoltării: copilăria şi 

adolescenţa / Psihologia copilului (curs). 

Godorozea Dina.  c. ________ / online 

Modulul: Voluntariatul în asistență socială/ 

Etapele managementului  muncii de 

voluntariat(curs). Rotaru-Sîrbu Natalia. _____ 

/ online 

09.45 

11.15 

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi 

epistemologie / Teorii ale personalităţii (curs). 

Calancea Angela. c. ______ / online 

Modulul: Psihologia dezvoltării: copilăria şi 

adolescenţa / Psihologia copilului (curs). 

Godorozea Dina.  c. ________ / online 

Modulul: Voluntariatul în asistență socială/ 

Etapele managementului  muncii de 

voluntariat(curs). Rotaru-Sîrbu Natalia. _____ 

/ online 

11.30 

13.00 

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi 
epistemologie / Teorii ale personalităţii (curs). 

Calancea Angela. c. ______ / online 

Modulul: Psihologia dezvoltării: copilăria şi 
adolescenţa / Psihologia copilului (curs). 

Godorozea Dina.  c. ________ / online 

Modulul: Voluntariatul în asistență socială/  
Modalități de lucru cu diverse grupuri de 

beneficiari. Activități interactive și de 

socializare (curs). Rotaru-Sîrbu Natalia. _____ 

/ online 

13.15 

14.45 

 Construcția europeană (curs) 

Cernenco E. 

 

J
O

I 

09.09 08.00-

09.30 

Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive /  

Teorie, etică şi competenţă în evaluarea 

psihologică  (curs) Balode Neli.  c. ____ / 

online 

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi 

epistemologie / Teorii ale personalităţii (curs). 

Calancea Angela. c. ______ / online 

Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive /  

Teorie, etică şi competenţă în evaluarea 

psihologică  (curs) Balode Neli.  c. ____ / 

online 

09.45 

11.15 

Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive /  

Teorie, etică şi competenţă în evaluarea 

psihologică  (curs) Balode Neli.  c. ____ / 

online 

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi 
epistemologie / Teorii ale personalităţii (curs). 

Calancea Angela. c. ______ / online 

Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive /  

Teorie, etică şi competenţă în evaluarea 

psihologică  (curs) Balode Neli.  c. ____ / 

online 

11.30 

13.00 

Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive /  
Teorie, etică şi competenţă în evaluarea 

psihologică  (sem.) Balode Neli.  c. ____ / 

online 

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi 
epistemologie / Teorii ale personalităţii (curs). 

Calancea Angela. c. ______ / online 

Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive /  
Teorie, etică şi competenţă în evaluarea 

psihologică  (sem.) Balode Neli.  c. ____ / 

online 

V
IN

E
R

I 

10.09 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia dezvoltării: copilăria şi 

adolescenţa / Psihologia copilului (curs). 

Godorozea Dina.  c. ________ / online 

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi 

epistemologie / Teorii ale personalităţii (curs). 

Calancea Angela. c. ______ / online 

Modulul: Devianţa socială şi delincvenţa 

juvenilă / Aspecte teoretice: concepte, 

prevenire, profilul copilului cu comportament 



deviant (curs) 

Dănilescu V.  c. _____ / online 

09.45 

11.15 

Modulul: Psihologia dezvoltării: copilăria şi 

adolescenţa / Psihologia copilului (curs). 

Godorozea Dina.  c. ________ / online 

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi 

epistemologie / Teorii ale personalităţii (curs). 

Calancea Angela. c. ______ / online 

Modulul: Devianţa socială şi delincvenţa 

juvenilă / Aspecte teoretice: concepte, 

prevenire, profilul copilului cu comportament 

deviant (curs) 

Dănilescu V.  c. _____ / online 

11.30 

13.00 

Modulul: Psihologia dezvoltării: copilăria şi 

adolescenţa / Psihologia copilului (curs). 

Godorozea Dina.  c. ________ / online 

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi 

epistemologie / Teorii ale personalităţii (curs). 

Calancea Angela. c. ______ / online 

Modulul: Devianţa socială şi delincvenţa 

juvenilă / Aspecte teoretice: concepte, 

prevenire, profilul copilului cu comportament 

deviant (curs) 

Dănilescu V.  c. _____ / online 

L
U

N
I 

13.09 08.00-

09.30 

Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive /   
Metode şi tehnici de psihodiagnostic al sferei 

cognitive (curs) Simion Dan.  c. ____ / online 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale 

Cunoaştere şi autocunoaştere socială (curs) 

Rusnac Svetlana.  c. _____/ online 

Modulul: Psihosociologia personalităţii: 

teorie şi epistemologie / Gerontologia (curs). 

Gribincea Z. ______ / online 

09.45 

11.15 

Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive /   
Metode şi tehnici de psihodiagnostic al sferei 

cognitive (curs) Simion Dan.  c. ____ / online 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale 

Cunoaştere şi autocunoaştere socială (curs) 

Rusnac Svetlana.  c. _____/ online 

Modulul: Psihosociologia personalităţii: 

teorie şi epistemologie / Gerontologia (curs). 

Gribincea Z. ______ / online 

11.30 

13.00 

Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive /   
Metode şi tehnici de psihodiagnostic al sferei 

cognitive (curs) Simion Dan.  c. ____ / online 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale 

Cunoaştere şi autocunoaştere socială (curs) 

Rusnac Svetlana.  c. _____/ online 

Modulul: Psihosociologia personalităţii: 

teorie şi epistemologie / Gerontologia (curs). 

Gribincea Z. ______ / online 

M
A

R
Ț

I 

14.09 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale 
Cunoaştere şi autocunoaştere socială (curs) 

Rusnac Svetlana.  c. _____/ online 

Modulul: Neuropsihologie şi psihologie 
cognitivă / Psihologie cognitivă (curs) 

Strogotean S. c. _____ / online 

Modulul: Servicii de asistenţă socială 
comunitară / Servicii  sociale primare și 

specializate (curs) Haraz Sv. c. _____ / online 

09.45 

11.15 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale 

Cunoaştere şi autocunoaştere socială (curs) 

Rusnac Svetlana.  c. _____/ online 

Modulul: Neuropsihologie şi psihologie 

cognitivă / Psihologie cognitivă (curs) 

Strogotean S. c. _____ / online 

Modulul: Servicii de asistenţă socială 

comunitară / Servicii  sociale primare și 

specializate (curs) Haraz Sv. c. _____ / online 

11.30 

13.00 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale 
Cunoaştere şi autocunoaştere socială (curs) 

Rusnac Svetlana.  c. _____/ online 

Modulul: Neuropsihologie şi psihologie 
cognitivă / Psihologie cognitivă (curs) 

Strogotean S. c. _____ / online 

Modulul: Servicii de asistenţă socială 
comunitară / Servicii  sociale primare și 

specializate (curs) Haraz Sv. c. _____ / online 

M
IE

R
C

U
R

I 

15.09 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi 

epistemologie / Teorii ale personalităţii (curs). 

Calancea Angela. c. ______ / online 

Modulul: Psihologia dezvoltării: copilăria şi 

adolescenţa / Psihologia copilului (curs). 

Godorozea Dina.  c. ________ / online 

Modulul: Voluntariatul în asistență socială/  
Modalități de lucru cu diverse grupuri de 

beneficiari. Activități interactive și de 

socializare (curs). Rotaru-Sîrbu Natalia. _____ 

/ online 

09.45 

11.15 

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi 

epistemologie / Teorii ale personalităţii (curs). 

Calancea Angela. c. ______ / online 

Modulul: Psihologia dezvoltării: copilăria şi 

adolescenţa / Psihologia adolescenței (curs). 

Godorozea Dina.  c. ________ / online 

Modulul: Voluntariatul în asistență socială/  
Modalități de lucru cu diverse grupuri de 

beneficiari. Activități interactive și de 

socializare (curs). Rotaru-Sîrbu Natalia. _____ 

/ online 

11.30 

13.00 

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi 

epistemologie / Teorii ale personalităţii (curs). 

Calancea Angela. c. ______ / online 

Modulul: Psihologia dezvoltării: copilăria şi 

adolescenţa / Psihologia adolescenței (curs). 

Godorozea Dina.  c. ________ / online 

Modulul: Voluntariatul în asistență socială/  
Modalități de lucru cu diverse grupuri de 

beneficiari. Activități interactive și de 

socializare (curs). Rotaru-Sîrbu Natalia. _____ 

/ online 



 

 

Decanul Facultăţii Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei                                                                                dr. Svetlana RUSNAC    

  13.15 

14.45 

 Construcția europeană (curs) 

Cernenco E. 

 
J
O

I 

16.09 08.00-

09.30 

Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive /  

Teorie, etică şi competenţă în evaluarea 

psihologică  (sem.) Balode Neli.  c. ____ / 

online 

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi 

epistemologie / Teorii ale personalităţii (curs). 

Calancea Angela. c. ______ / online 

Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive /  

Teorie, etică şi competenţă în evaluarea 

psihologică  (sem.) Balode Neli.  c. ____ / 

online 

09.45 

11.15 

Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive /  

Teorie, etică şi competenţă în evaluarea 

psihologică  (sem.) Balode Neli.  c. ____ / 

online 

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi 

epistemologie / Teorii ale personalităţii (curs). 

Calancea Angela. c. ______ / online 

Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive /  

Teorie, etică şi competenţă în evaluarea 

psihologică  (sem.) Balode Neli.  c. ____ / 

online 

11.30 

13.00 

Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive /  

Teorie, etică şi competenţă în evaluarea 

psihologică  (sem.) Balode Neli.  c. ____ / 

online 

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi 

epistemologie / Teorii ale personalităţii (curs). 

Calancea Angela. c. ______ / online 

Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive /  

Teorie, etică şi competenţă în evaluarea 

psihologică  (sem.) Balode Neli.  c. ____ / 

online 

13.15-

14.45 

Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive /  

Teorie, etică şi competenţă în evaluarea 

psihologică  (sem.) Balode Neli.  c. ____ / 

online 

 Modulul: Psihodiagnosticul sferei cognitive /  

Teorie, etică şi competenţă în evaluarea 

psihologică  (sem.) Balode Neli.  c. ____ / 

online 

V
IN

E
R

I 

17.09 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia dezvoltării: copilăria şi 

adolescenţa / Psihologia copilului (curs). 

Godorozea Dina.  c. ________ / online 

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi 

epistemologie / Cercetarea şi evaluarea în 

psihologia personalităţii (curs). Calancea 

Angela. c. ______ / online 

Modulul: Devianţa socială şi delincvenţa 

juvenilă / Aspecte teoretice: concepte, 

prevenire, profilul copilului cu comportament 

deviant (curs) 

Dănilescu V.  c. _____ / online 

09.45 

11.15 

Modulul: Psihologia dezvoltării: copilăria şi 
adolescenţa / Psihologia copilului (curs). 

Godorozea Dina.  c. ________ / online 

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi 
epistemologie / Cercetarea şi evaluarea în 

psihologia personalităţii (curs). Calancea 

Angela. c. ______ / online 

Modulul: Devianţa socială şi delincvenţa 
juvenilă / Aspecte teoretice: concepte, 

prevenire, profilul copilului cu comportament 

deviant (curs) 

Dănilescu V.  c. _____ / online 

11.30 

13.00 

Modulul: Psihologia dezvoltării: copilăria şi 
adolescenţa / Psihologia adolescenței (curs). 

Godorozea Dina.  c. ________ / online 

Modulul: Psihologia personalităţii: teorie şi 
epistemologie / Cercetarea şi evaluarea în 

psihologia personalităţii (curs). Calancea 

Angela. c. ______ / online 

Modulul: Devianţa socială şi delincvenţa 
juvenilă / Metodologia programelor de 

prevenire și intervenția în reducerea 

comportamentului deviant (curs) 

Dănilescu V.  c. _____ / online 


