Aprobat
Prorector pentru Strategie Academică și Programe de Studii ULIM, Alexandr Cauia ___2021

DATA
01.09

MERCURI

ZI

JOI

02.09

VINERI

03.09

LUNI

ZI

DATA
06.09

ORARUL FACULTĂŢII ȘTIINȚE SOCIALE ȘI ALE EDUCAȚIEI, ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ, ANUL III
ORA
Psihologie: gr. I-PS-191-11
Psihologie: gr. I-PS-192-12
Asistență socială: gr. I-AS-193-11
08.00Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
Psihologie socială aplicată în domeniul
Elemente ale managementului resurselor
judiciar și militar (curs)
umane în asistență socială (curs) Zmuncila L
09.30 abordare generală / Modele ale sănătăţii şi bolii
(curs) Strogotean Silvia
Rusnac Svetlana
09.45
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
Psihologie socială aplicată în domeniul
Elemente ale managementului resurselor
judiciar și militar (curs)
umane în asistență socială (curs) Zmuncila L
11.15 abordare generală / Modele ale sănătăţii şi bolii
(curs) Strogotean Silvia
Rusnac Svetlana
11.30
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
Psihologie socială aplicată în domeniul
Elemente ale managementului resurselor
judiciar și militar (curs)
umane în asistență socială (curs) Zmuncila L
13.00 abordare generală / Modele ale sănătăţii şi bolii
(curs) Strogotean Silvia
Rusnac Svetlana
08.00Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
Modulul: Introducere în psihologia muncii / Modulul: Diversitate socială şi educaţie
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
Conţinutul psihologic al muncii şi profesiei
interculturală / Gen şi educaţia de gen
09.30
abordările de bază în psihologia clinică (curs)
(curs). Godorozea Dina.
(curs) Simion Simion Dănuț
Mohammadifard Gholamali
09.45
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
Modulul: Introducere în psihologia muncii / Modulul: Diversitate socială şi educaţie
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
Conţinutul psihologic al muncii şi profesiei
interculturală / Gen şi educaţia de gen
11.15
abordările de bază în psihologia clinică (curs)
(curs). Godorozea Dina.
(curs) Simion Simion Dănuț
Mohammadifard Gholamali
11.30
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
Modulul: Introducere în psihologia muncii / Modulul: Diversitate socială şi educaţie
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
Conţinutul psihologic al muncii şi profesiei
interculturală / Gen şi educaţia de gen
13.00
abordările de bază în psihologia clinică (curs)
(curs). Godorozea Dina.
(curs) Simion Simion Dănuț
Mohammadifard Gholamali
08.00Psihologie socială aplicată în domeniul
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
Modulul: Cadrul legal al asistenței socială /
judiciar și militar (curs)
abordare generală / Modele ale sănătăţii şi bolii Dreptul și legislația în asistenţa socială (curs). Focșa
09.30
(curs) Strogotean Silvia
Rusnac Svetlana
Tatiana
09.45
Psihologie socială aplicată în domeniul
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
Modulul: Cadrul legal al asistenței socială /
judiciar și militar (curs)
abordare generală / Modele ale sănătăţii şi bolii Dreptul și legislația în asistenţa socială (curs). Focșa
11.15
(curs) Strogotean Silvia
Rusnac Svetlana
Tatiana
11.30
Psihologie socială aplicată în domeniul
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
Modulul: Cadrul legal al asistenței socială /
judiciar și militar (curs)
abordare generală / Modele ale sănătăţii şi bolii Dreptul și legislația în asistenţa socială (curs). Focșa
13.00
(curs) Strogotean Silvia
Rusnac Svetlana
Tatiana
ORA
Psihologie: gr. I-PS-191-11
Psihologie: gr. I-PS-192-12
Asistență socială: gr. I-AS-193-11
08.00- Modulul: Introducere în psihologia muncii
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
Asistența sistemică a cazurilor de violență în
/ Conţinutul psihologic al muncii şi profesiei
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
familie (curs) Rotaru-Sîrbu Natalia
09.30
(curs). Godorozea Dina.
abordările de bază în psihologia clinică (curs) )
Caunova Natalia
09.45
Modulul: Introducere în psihologia muncii
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
Asistența sistemică a cazurilor de violență în
/ Conţinutul psihologic al muncii şi profesiei
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
familie (curs) Rotaru-Sîrbu Natalia
11.15
(curs). Godorozea Dina.
abordările de bază în psihologia clinică (curs) )
Caunova Natalia

11.30
13.00

07.09

08.0009.30

MARȚI

09.45
11.15

11.30
13.00

MIERCURI

08.09

08.0009.30
09.45
11.15
11.30
13.00

09.09

08.0009.30

JOI

09.45
11.15

11.30
13.00

VINERI

10.09

08.0009.30
09.45
11.15

Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
abordările de bază în psihologia clinică (curs) )
Caunova Natalia
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Psihoterapie, consiliere,
metodologice / Psihoterapie, consiliere,
dezvoltare personală: conţinutul activităţilor
dezvoltare personală: conţinutul activităţilor
(curs). Mohammadifard Gholamali
(curs) Caunova Natalia
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Psihoterapie, consiliere,
metodologice / Psihoterapie, consiliere,
dezvoltare personală: conţinutul activităţilor
dezvoltare personală: conţinutul activităţilor
(curs). Mohammadifard Gholamali
(curs) Caunova Natalia
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Psihoterapie, consiliere,
metodologice / Abordări psihanalitice,
dezvoltare personală: conţinutul activităţilor
behavioriste și umaniste în consilierea
(curs). Mohammadifard Gholamali
psihologică și psihoterapie (curs)
Caunova Natalia
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
Psihologie socială aplicată în domeniul
abordare generală / Modele ale sănătăţii şi bolii
judiciar și militar (curs)
(curs) Strogotean Silvia
Rusnac Svetlana
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
Psihologie socială aplicată în domeniul
abordare generală / Modele ale sănătăţii şi bolii
judiciar și militar (curs)
(curs) Strogotean Silvia
Rusnac Svetlana
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
Psihologie socială aplicată în domeniul
abordare generală / Modele ale sănătăţii şi bolii
judiciar și militar (curs)
(curs) Strogotean Silvia
Rusnac Svetlana
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
Modulul: Introducere în psihologia muncii /
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
Conţinutul psihologic al muncii şi profesiei
abordările de bază în psihologia clinică (curs)
(curs). Godorozea Dina
Mohammadifard Gholamali
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
Modulul: Introducere în psihologia muncii /
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
Conţinutul psihologic al muncii şi profesiei
abordările de bază în psihologia clinică (curs)
(curs). Godorozea Dina
Mohammadifard Gholamali
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
Modulul: Introducere în psihologia muncii /
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
Metodologia cercetării profesiilor:
abordările de bază în psihologia clinică (curs)
profesiografie şi profesiogramă (curs).
Mohammadifard Gholamali.
Godorozea Dina
Psihologie socială aplicată în domeniul
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
judiciar și militar (curs)
abordare generală / Modele ale sănătăţii şi bolii
(curs) Strogotean Silvia
Rusnac Svetlana
Psihologie socială aplicată în domeniul
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
judiciar și militar (curs)
abordare generală / Modele ale sănătăţii şi bolii
(curs) Strogotean Silvia
Rusnac Svetlana
Modulul: Introducere în psihologia muncii
/ Conţinutul psihologic al muncii şi profesiei
(curs). Godorozea Dina.

Asistența sistemică a cazurilor de violență în
familie (curs) Rotaru-Sîrbu Natalia

Modulul: Managementul de caz în asistența
socială / Metodologia standardizată de aplicare a
managementului de caz (curs). Țărnă Vadim
Modulul: Managementul de caz în asistența
socială / Metodologia standardizată de aplicare a
managementului de caz (curs). Țărnă Vadim
Modulul: Managementul de caz în asistența
socială / Metodologia standardizată de aplicare a
managementului de caz (curs). Țărnă Vadim

Elemente ale managementului resurselor
umane în asistență socială (curs) Zmuncila L.
Elemente ale managementului resurselor
umane în asistență socială (curs) Zmuncila L.
Elemente ale managementului resurselor
umane în asistență socială (curs) Zmuncila L.
Modulul: Diversitate socială şi educaţie
interculturală / Gen şi educaţia de gen
(curs) Simion Simion Dănuț
Modulul: Diversitate socială şi educaţie
interculturală / Gen şi educaţia de gen
(curs) Simion Simion Dănuț
Modulul: Diversitate socială şi educaţie
interculturală
/
Interculturalitate
–
pluriculturalism și educație pentru diversitate
(curs) Simion Simion Dănuț
Modulul: Cadrul legal al asistenței socială /
Dreptul și legislația în asistenţa socială (curs). Focșa
Tatiana
Modulul: Cadrul legal al asistenței socială /
Dreptul și legislația în asistenţa socială (curs). Focșa
Tatiana

11.30
13.00
DATA
13.09

ORA
08.0009.30

09.45
11.15

LUNI

ZI

11.30
13.00

14.09

08.0009.30

MARȚI

09.45
11.15

11.30
13.00

MIERCURI

15.09

08.0009.30
09.45
11.15
11.30
13.00
08.0009.30

JOI

16.09

09.45
11.15

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (curs)
Rusnac Svetlana
Psihologie: gr. I-PS-191-11
Modulul: Introducere în psihologia muncii
/ Conţinutul psihologic al muncii şi profesiei
(curs). Godorozea Dina.

Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
Modulul: Cadrul legal al asistenței socială /
abordare generală / Modele ale sănătăţii şi bolii Legislația familiei și protecției copilului (curs). Focșa
(curs) Strogotean Silvia
Tatiana
Psihologie: gr. I-PS-192-12
Asistență socială: gr. I-AS-193-11
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
Asistența sistemică a cazurilor de violență în
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
familie (curs) Rotaru-Sîrbu Natalia
abordările de bază în psihologia clinică (curs) )
Caunova Natalia
Modulul: Introducere în psihologia muncii
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
Asistența sistemică a cazurilor de violență în
/ Conţinutul psihologic al muncii şi profesiei
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
familie (curs) Rotaru-Sîrbu Natalia
(curs). Godorozea Dina.
abordările de bază în psihologia clinică (curs) )
Caunova Natalia
Modulul: Introducere în psihologia muncii
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
Asistența sistemică a cazurilor de violență în
/ Metodologia cercetării profesiilor:
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
familie (curs) Rotaru-Sîrbu Natalia
profesiografie şi profesiogramă (curs).
abordările de bază în psihologia clinică (curs) )
Godorozea Dina.
Caunova Natalia
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
Modulul: Managementul de caz în asistența
metodologice / Psihoterapie, consiliere,
metodologice / Psihoterapie, consiliere,
socială / Metodologia standardizată de aplicare a
dezvoltare personală: conţinutul activităţilor
dezvoltare personală: conţinutul activităţilor
managementului de caz (curs). Țărnă Vadim
(curs). Mohammadifard Gholamali
(curs) Caunova Natalia
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
Modulul: Managementul de caz în asistența
metodologice / Psihoterapie, consiliere,
metodologice / Psihoterapie, consiliere,
socială / Metodologia standardizată de aplicare a
dezvoltare personală: conţinutul activităţilor
dezvoltare personală: conţinutul activităţilor
managementului de caz (curs). Țărnă Vadim
(curs). Mohammadifard Gholamali
(curs) Caunova Natalia
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
Modulul: Managementul de caz în asistența
metodologice / Abordări psihanalitice,
metodologice / Abordări psihanalitice,
socială / Metodologia standardizată de aplicare a
behavioriste și umaniste în consilierea
behavioriste și umaniste în consilierea
managementului de caz (curs). Țărnă Vadim
psihologică și psihoterapie (curs).
psihologică și psihoterapie (curs) Caunova
Mohammadifard Gholamali
Natalia
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
Psihologie socială aplicată în domeniul
Elemente ale managementului resurselor
abordare generală / Modele ale sănătăţii şi bolii
judiciar și militar (curs)
umane în asistență socială (curs) Zmuncila L.
(curs) Strogotean Silvia
Rusnac Svetlana
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
Psihologie socială aplicată în domeniul
Elemente ale managementului resurselor
abordare generală / Modele ale sănătăţii şi bolii
judiciar și militar (curs)
umane în asistență socială (curs) Zmuncila L.
(seminar) Strogotean Silvia
Rusnac Svetlana
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
Psihologie socială aplicată în domeniul
Elemente ale managementului resurselor
abordare generală / Modele ale sănătăţii şi bolii
judiciar și militar (curs)
umane în asistență socială (curs) Zmuncila L.
( seminar) Strogotean Silvia
Rusnac Svetlana
Modulul: Introducere în psihologia muncii / Modulul: Diversitate socială şi educaţie
Metodologia cercetării profesiilor:
interculturală
/
Interculturalitate
–
profesiografie şi profesiogramă (curs).
pluriculturalism și educație pentru diversitate
Godorozea Dina.
(curs) Simion Simion Dănuț
Modulul: Introducere în psihologia muncii / Modulul: Diversitate socială şi educaţie
Metodologia cercetării profesiilor:
interculturală
/
Interculturalitate
–
profesiografie şi profesiogramă (curs).
pluriculturalism și educație pentru diversitate

11.30
13.00

VINERI

17.09

08.0009.30
09.45
11.15
11.30
13.00

DATA
20.09

ORA
08.0009.30

09.45
11.15

LUNI

ZI

11.30
13.00

MIERC
URI

MARȚI

21.09

22.09

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (curs)
Rusnac Svetlana
Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (curs)
Rusnac Svetlana
Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (curs)
Rusnac Svetlana
Psihologie: gr. I-PS-191-11
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea
psihologică și psihoterapie (curs).
Mohammadifard Gholamali
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea
psihologică și psihoterapie (curs).
Mohammadifard Gholamali
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Psihoterapie, consiliere,
dezvoltare personală: conţinutul activităţilor
(sem). Mohammadifard Gholamali

Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
abordările de bază în psihologia clinică (curs)
Mohammadifard Gholamali.
09.45
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
11.15
abordările de bază în psihologia clinică (curs)
Mohammadifard Gholamali.
11.30
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
13.00
abordările de bază în psihologia clinică (sem)
Mohammadifard Gholamali.
08.00Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
09.30 abordare generală / Modele ale sănătăţii şi bolii
( seminar) Strogotean Silvia
08.0009.30

Godorozea Dina.
(curs) Simion Simion Dănuț
Modulul: Introducere în psihologia muncii /
Modulul: Diversitate socială şi educaţie
Metodologia cercetării profesiilor:
interculturală / Interculturalitate –
profesiografie şi profesiogramă (curs).
pluriculturalism și educație pentru diversitate
Godorozea Dina.
(curs) Simion Simion Dănuț
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
Modulul: Cadrul legal al asistenței socială /
abordare generală / Modele ale sănătăţii şi bolii
Legislația familiei și protecției copilului (curs).
(curs) Strogotean Silvia
Focșa Tatiana
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
Modulul: Cadrul legal al asistenței socială /
abordare generală / Modele ale sănătăţii şi bolii
Legislația familiei și protecției copilului (curs).
( seminar) Strogotean Silvia
Focșa Tatiana
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
Modulul: Cadrul legal al asistenței socială /
abordare generală / Modele ale sănătăţii şi bolii
Legislația familiei și protecției copilului (curs).
( seminar) Strogotean Silvia
Focșa Tatiana
Psihologie: gr. I-PS-192-12
Asistență socială: gr. I-AS-193-11
Psihologie socială aplicată în domeniul
13.15
Asistența sistemică a cazurilor de
judiciar și militar (curs)
violență în familie (curs)
14.45
Rusnac Svetlana
Rotaru-Sîrbu Natalia

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (curs)
Rusnac Svetlana

15.00
16.30

Asistența sistemică a cazurilor de
violență în familie (curs)
Rotaru-Sîrbu Natalia

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (curs)
Rusnac Svetlana

16.45
18.15

Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Psihoterapie, consiliere,
dezvoltare personală: conţinutul activităţilor
(curs) Caunova Natalia
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Psihoterapie, consiliere,
dezvoltare personală: conţinutul activităţilor
(sem) Caunova Natalia
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Psihoterapie, consiliere,
dezvoltare personală: conţinutul activităţilor
(sem) Caunova Natalia

09.45
11.15

Modulul: Managementul de caz în
asistența socială / Metodologia
standardizată de aplicare a
managementului de caz (curs).
Țărnă Vadim
Elemente ale managementului
resurselor umane în asistență socială
(curs)
Zmuncila Ludmila
Modulul: Cadrul legal al asistenței
socială / Legislația familiei și protecției
copilului (curs).
Focșa Tatiana.
Modulul: Cadrul legal al asistenței
socială / Cadrul general de activitate al
autorităților tutelare (curs).
Focșa Tatiana.
Asistența sistemică a cazurilor de
violență în familie (curs)
Rotaru-Sîrbu Natalia

11.30
13.00

13.15
14.45

13.15
14.45

09.45
11.15
11.30
13.00

JOI

23.09

VINERI

24.09

SÂMBĂTĂ

25.09

ZI

DATA

Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
abordare generală / Modele ale sănătăţii şi bolii
( seminar) Strogotean Silvia
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
abordare generală / Modele ale sănătăţii şi bolii
( seminar) Strogotean Silvia

08.0009.30

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (sem)
Melentieva A.

Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
abordare generală / Modele ale sănătăţii şi
bolii ( seminar) Strogotean Silvia

09.45
11.15

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (sem)
Melentieva A.

Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
abordare generală / Modele ale sănătăţii şi
bolii ( seminar) Strogotean Silvia

11.30
13.00

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (sem)
Melentieva A.

Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
abordare generală / Modele ale sănătăţii şi
bolii ( seminar) Strogotean Silvia

08.0009.30

Psihologia și psihoterapia familiei (curs)
Moraru Ina

09.45
11.15

Psihologia și psihoterapia familiei (curs)
Moraru Ina

11.30
13.00

Psihologia și psihoterapia familiei (curs)
Moraru Ina

Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
abordările de bază în psihologia clinică (curs)
C Caunova Natalia
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
abordările de bază în psihologia clinică (curs)
C Caunova Natalia
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
abordările de bază în psihologia clinică (sem.)
Caunova Natalia

13.15
14.45
08.0009.30
09.45
11.15
11.30
13.00
13.15
14.45
ORA

Psihologia și psihoterapia familiei (curs)
Moraru Ina

Psihologie: gr. I-PS-191-11

Asistența sistemică a cazurilor de
violență în familie (curs)
Rotaru-Sîrbu Natalia
16.45
Modulul: Managementul de caz în
asistența socială / Metodologia
18.15
standardizată de aplicare a
managementului de caz (curs).
Țărnă Vadim
Modulul: Diversitate socială şi educaţie
interculturală / Interculturalitate –
pluriculturalism și educație pentru diversitate
(curs) Simion Simion Dănuț
Modulul: Diversitate socială şi educaţie
interculturală / Interculturalitate –
pluriculturalism și educație pentru diversitate
(curs) Simion Simion Dănuț
Modulul: Diversitate socială şi educaţie
interculturală / Interculturalitate –
pluriculturalism și educație pentru diversitate
(curs) Simion Simion Dănuț
13.15
Asistența sistemică a cazurilor de
violență în familie (curs)
14.45
Rotaru-Sîrbu Natalia
15.00
16.30

Psihologia și psihoterapia familiei (curs)
Moraru Ina
Psihologia și psihoterapia familiei (curs)
Moraru Ina
Psihologia și psihoterapia familiei (curs)
Moraru Ina
Psihologia și psihoterapia familiei (curs)
Moraru Ina
Psihologie: gr. I-PS-192-12

15.00
16.30

Asistența sistemică a cazurilor de
violență în familie (curs)
Rotaru-Sîrbu Natalia

16.45
18.15

Modulul: Managementul de caz în
asistența socială / Metodologia
standardizată de aplicare a managementului
de caz (sem). Țărnă Vadim

Asistență socială: gr. I-AS-193-11

27.09

Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Psihoterapie, consiliere,
dezvoltare personală: conţinutul activităţilor
(sem). Mohammadifard Gholamali
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Psihoterapie, consiliere,
dezvoltare personală: conţinutul activităţilor
(sem). Mohammadifard Gholamali
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Psihoterapie, consiliere,
dezvoltare personală: conţinutul activităţilor
(sem). Mohammadifard Gholamali

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (curs)
Rusnac Svetlana

13.15
14.45

Asistența sistemică a cazurilor de
violență în familie (curs)
Rotaru-Sîrbu Natalia

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (curs)
Rusnac Svetlana

15.00
16.30

Asistența sistemică a cazurilor de
violență în familie (curs)
Rotaru-Sîrbu Natalia

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (curs)
Rusnac Svetlana

16.45
18.15

08.0009.30

Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
abordările de bază în psihologia clinică (sem)
Mohammadifard Gholamali.

09.45
11.15

09.45
11.15

Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
abordările de bază în psihologia clinică (sem)
Mohammadifard Gholamali.

11.30
13.00

Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
abordările de bază în psihologia clinică (sem)
Mohammadifard Gholamali.

Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea
psihologică și psihoterapie (curs)
Caunova Natalia
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea
psihologică și psihoterapie (curs)
Caunova Natalia
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea
psihologică și psihoterapie (curs)
Caunova Natalia

Modulul: Managementul de caz în
asistența socială / Metodologia
standardizată de aplicare a
managementului de caz (sem).
Țărnă Vadim
Elemente ale managementului
resurselor umane în asistență socială
(curs)
Zmuncila Ludmila

08.0009.30

LUNI

09.45
11.15

11.30
13.00

MARȚI

28.09

08.00Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
09.30 abordare generală / Modele ale sănătăţii şi bolii
( seminar) Strogotean Silvia
09.45
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
11.15 abordare generală / Modele ale sănătăţii şi bolii
( seminar) Strogotean Silvia
11.30
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
13.00 abordare generală / Modele ale sănătăţii şi bolii
( seminar) Strogotean Silvia

30.09

08.0009.30

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (sem)
Melentieva A.

09.45
11.15

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (sem)

JOI

MIERCURI

29.09

11.30
13.00

Modulul: Cadrul legal al asistenței
socială / Cadrul general de activitate al
autorităților tutelare (curs).
Focșa Tatiana

13.15
14.45

Modulul: Cadrul legal al asistenței
socială / Cadrul general de activitate al
autorităților tutelare (curs).
Focșa Tatiana

Asistența sistemică a cazurilor de
violență în familie (curs)
Rotaru-Sîrbu Natalia
15.00
Asistența sistemică a cazurilor de
violență în familie (sem)
16.30
Rotaru-Sîrbu Natalia
16.45
Modulul: Managementul de caz în
asistența socială / Metodologia
18.15
standardizată de aplicare a
managementului de caz (sem). Țărnă
Vadim
Modulul: Diversitate socială şi educaţie
interculturală / Interculturalitate –
pluriculturalism și educație pentru diversitate
(curs) Simion Simion Dănuț
Modulul: Diversitate socială şi educaţie
interculturală / Interculturalitate –
13.15
14.45

Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
abordările de bază în psihologia clinică (sem.)
Caunova Natalia
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
abordare generală / Istoria, conţinutul şi

11.30
13.00

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (sem)
Melentieva A.

08.0009.30

Psihologia și psihoterapia familiei (curs)
Moraru Ina

09.45
11.15

Psihologia și psihoterapia familiei (curs)
Moraru Ina

11.30
13.00

Psihologia și psihoterapia familiei (curs)
Moraru Ina

08.0009.30

Psihologia și psihoterapia familiei (curs)
Moraru Ina

09.45
11.15

Psihologia și psihoterapia familiei (curs)
Moraru Ina

11.30
13.00

Psihologia și psihoterapia familiei (curs)
Moraru Ina

DATA

ORA

Psihologie: gr. I-PS-191-11

Psihologie: gr. I-PS-192-12

pluriculturalism și educație pentru diversitate
(curs) Simion Simion Dănuț
Modulul: Diversitate socială şi educaţie
interculturală / Interculturalitate –
pluriculturalism și educație pentru diversitate
(curs) Simion Simion Dănuț
Elemente ale managementului resurselor
umane în asistență socială (curs)
Zmuncila Ludmila
Elemente ale managementului resurselor
umane în asistență socială (curs)
Zmuncila Ludmila
Modulul: Managementul de caz în asistența
socială / Metodologia standardizată de aplicare a
managementului de caz (sem). Țărnă Vadim
Asistența sistemică a cazurilor de violență în
familie (sem)
Rotaru-Sîrbu Natalia
Asistența sistemică a cazurilor de violență în
familie (sem)
Rotaru-Sîrbu Natalia
Asistența sistemică a cazurilor de violență în
familie (sem)
Rotaru-Sîrbu Natalia
Asistență socială: gr. I-AS-193-11

04.10

08.0009.30

Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Psihoterapie, consiliere,
dezvoltare personală: conţinutul activităţilor
(sem). Mohammadifard Gholamali
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea
psihologică și psihoterapie (curs).
Mohammadifard Gholamali
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea
psihologică și psihoterapie (curs).
Mohammadifard Gholamali
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
abordările de bază în psihologia clinică (sem)
Mohammadifard Gholamali

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (sem)
Melentieva A.

Asistența sistemică a cazurilor de violență în
familie (sem)
Rotaru-Sîrbu Natalia

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (sem)
Melentieva A.

Asistența sistemică a cazurilor de violență în
familie (sem)
Rotaru-Sîrbu Natalia

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (sem)
Melentieva A.

Asistența sistemică a cazurilor de violență în
familie (sem)
Rotaru-Sîrbu Natalia

Melentieva A.

VINERI

01.10

SÂMBĂTĂ

02.10

09.45
11.15

LUNI

ZI

11.30
13.00

MARȚI

05.10

08.0009.30

abordările de bază în psihologia clinică (sem.)
Caunova Natalia
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
abordările de bază în psihologia clinică (sem.)
Caunova Natalia
13.15 Psihologia și psihoterapia familiei
(curs)
Moraru Ina
15.00 Psihologia și psihoterapia familiei
(curs)
Moraru Ina
16.45 Psihologia și psihoterapia familiei
(curs)
Moraru Ina

Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Psihoterapie, consiliere,
dezvoltare personală: conţinutul activităţilor
(sem) Caunova Natalia

09.45
11.15

Elemente ale managementului
resurselor umane în asistență socială
(curs)
Zmuncila Ludmila

09.45
11.15

11.30
13.00

MIERCURI

06.10

08.0009.30

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (curs)
Rusnac Svetlana.

09.45
11.15

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (curs)
Rusnac Svetlana.
Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (curs)
Rusnac Svetlana.
Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (sem)
Melentieva A.

11.30
13.00

JOI

07.10

VINERI

08.10

08.0009.30

09.45
11.15

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (sem)
Melentieva A.

11.30
13.00

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (sem)
Melentieva A.

08.0009.30

13.15 Psihologia și psihoterapia familiei
(curs)
Moraru Ina
15.00 Psihologia și psihoterapia familiei
(curs)
Moraru Ina
16.45 Psihologia și psihoterapia familiei
(curs)
Moraru Ina

09.45
11.15

SÂMBĂTĂ

11.30
13.00
09.10

Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
abordările de bază în psihologia clinică (sem)
Mohammadifard Gholamali.
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
abordările de bază în psihologia clinică (sem)
Mohammadifard Gholamali

08.0009.30
09.45
11.15

Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Psihoterapie, consiliere,
dezvoltare personală: conţinutul activităţilor
(sem) Caunova Natalia
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea
psihologică și psihoterapie (sem)
Caunova Natalia
Modulul: Introducere în psihologia muncii /
Metodologia cercetării profesiilor:
profesiografie şi profesiogramă (curs).
Godorozea Dina.
Modulul: Introducere în psihologia muncii /
Conţinutul psihologic al muncii şi profesiei
(sem). Godorozea Dina
Modulul: Introducere în psihologia muncii /
Conţinutul psihologic al muncii şi profesiei
(sem). Godorozea Dina
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
abordările de bază în psihologia clinică (sem)
Caunova Natalia
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
abordările de bază în psihologia clinică (sem)
Caunova Natalia
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
abordare generală / Istoria, conţinutul şi
abordările de bază în psihologia clinică (sem)
Caunova Natalia
Psihologia și psihoterapia familiei (curs)
Moraru Ina
Psihologia și psihoterapia familiei (curs)
Moraru Ina
Psihologia și psihoterapia familiei (curs)
Moraru Ina
Psihologia și psihoterapia familiei (curs)
Moraru Ina
Psihologia și psihoterapia familiei (curs)
Moraru Ina

11.30
13.00

13.15
14.45

Modulul: Cadrul legal al asistenței
socială / Cadrul general de activitate al
autorităților tutelare (curs).
Focșa Tatiana
Modulul: Cadrul legal al asistenței
socială / Cadrul general de activitate al
autorităților tutelare (curs).
Focșa Tatiana

Asistența sistemică a cazurilor de violență în
familie (sem)
Rotaru-Sîrbu Natalia
Asistența sistemică a cazurilor de violență în
familie (sem)
Rotaru-Sîrbu Natalia
Asistența sistemică a cazurilor de violență în
familie (sem)
Rotaru-Sîrbu Natalia
Modulul: Diversitate socială şi educaţie
interculturală / Gen şi educaţia de gen
(sem) Simion Simion Dănuț
Modulul: Diversitate socială şi educaţie
interculturală / Gen şi educaţia de gen
(sem) Simion Simion Dănuț
Modulul: Diversitate socială şi educaţie
interculturală / Gen şi educaţia de gen
(sem) Simion Simion Dănuț
Elemente ale managementului resurselor
umane în asistență socială (curs)
Zmuncila Ludmila
Elemente ale managementului resurselor
umane în asistență socială (sem)
Zmuncila Ludmila
Modulul: Managementul de caz în asistența
socială / Monitorizare, evaluare și supervizare în
asistența socială (curs). Țărnă Vadim

DATA
11.10

LUNI

ZI

12.10

11.30
13.00
13.15
14.45
ORA
08.0009.30

09.45
11.15

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (curs)
Rusnac Svetlana

11.30
13.00

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (curs)
Rusnac Svetlana

08.0009.30

Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea
psihologică și psihoterapie (curs).
Mohammadifard Gholamali
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea
psihologică și psihoterapie (curs).
Mohammadifard Gholamali
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea
psihologică și psihoterapie (curs).
Mohammadifard Gholamali
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea
psihologică și psihoterapie (curs).
Mohammadifard Gholamali
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea
psihologică și psihoterapie (curs).
Mohammadifard Gholamali
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea

MARȚI

09.45
11.15

11.30
13.00

MIERCURI

13.10

Psihologie: gr. I-PS-191-11
Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (curs)
Rusnac Svetlana

08.0009.30

09.45
11.15

11.30
13.00

Psihologia și psihoterapia familiei (curs)
Moraru Ina
Psihologia și psihoterapia familiei (sem)
Moraru Ina
Psihologie: gr. I-PS-192-12
11.30 Modulul: Introducere în psihologia
muncii / Afectivitatea în muncă și
13.00
stresul ocupațional (curs)
Balode N.
13.15 Modulul: Introducere în psihologia
muncii / Afectivitatea în muncă și
14.45
stresul ocupațional (curs)
Balode N.
15.00 Modulul: Introducere în psihologia
muncii / Afectivitatea în muncă și
16.30
stresul ocupațional (curs)
Balode N.
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea
psihologică și psihoterapie (curs) Caunova
Natalia
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea
psihologică și psihoterapie (curs) Caunova
Natalia
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea
psihologică și psihoterapie (curs) Caunova
Natalia
Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
abordare generală / Modele ale sănătăţii şi bolii
( seminar) Strogotean Silvia

13.15
14.45

Asistență socială: gr. I-AS-193-11
Asistența sistemică a cazurilor de
violență în familie (sem)
Rotaru-Sîrbu Natalia

15.00
16.30

Asistența sistemică a cazurilor de
violență în familie (sem)
Rotaru-Sîrbu Natalia

09.45
11.15

Elemente ale managementului
resurselor umane în asistență socială
(sem)
Zmuncila Ludmila

11.30
13.00

Modulul: Cadrul legal al asistenței
socială / Dreptul și legislația în asistența
socială (sem).
Focșa Tatiana

15.00
16.30

Modulul: Cadrul legal al asistenței
socială / Dreptul și legislația în asistența
socială (sem).
Focșa Tatiana

Modulul: Cadrul legal al asistenței socială /
Dreptul și legislația în asistența socială (sem).
Focșa Tatiana

Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
abordare generală / Modele ale sănătăţii şi bolii
( seminar) Strogotean Silvia

Modulul: Cadrul legal al asistenței socială /
Dreptul și legislația în asistența socială (sem).
Focșa Tatiana

Modulul: Psihologie clinică şi a sănătăţii:
abordare generală / Modele ale sănătăţii şi bolii
( seminar) Strogotean Silvia

Modulul: Cadrul legal al asistenței socială /
Dreptul și legislația în asistența socială (sem).
Focșa Tatiana

JOI

14.10

SÂMBĂTĂ

VINERI

15.10

DATA
18.10

MA
RȚI

LUNI

ZI

19.10

08.0009.30

psihologică și psihoterapie (sem).
Mohammadifard Gholamali
Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (sem)
Melentieva A.

09.45
11.15

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (sem)
Melentieva A.

11.30
13.00

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (sem)
Melentieva A.

08.0009.30

Psihologia și psihoterapia familiei (curs)
Moraru Ina

Modulul: Introducere în psihologia muncii /
Metodologia cercetării profesiilor:
profesiografie şi profesiogramă (sem).
Godorozea Dina.
Modulul: Introducere în psihologia muncii /
Metodologia cercetării profesiilor:
profesiografie şi profesiogramă (sem).
Godorozea Dina.
Modulul: Introducere în psihologia muncii /
Metodologia cercetării profesiilor:
profesiografie şi profesiogramă (sem).
Godorozea Dina.
13.15 Psihologia și psihoterapia familiei
(curs) Moraru Ina

09.45
11.15

Psihologia și psihoterapia familiei (sem)
Moraru Ina

15.00 Psihologia și psihoterapia familiei
(sem) Moraru Ina

Psihologia și psihoterapia familiei (sem)
16.45 Psihologia și psihoterapia familiei
(sem) Moraru Ina
Moraru Ina
Psihologia și psihoterapia familiei (curs)
Moraru Ina
Psihologia și psihoterapia familiei (sem)
Moraru Ina
Psihologia și psihoterapia familiei (sem)
Moraru Ina
Psihologie: gr. I-PS-191-11
Psihologie: gr. I-PS-192-12
Modulul: Introducere în psihologia muncii Modulul: Introducere în psihologia muncii /
/ Metodologia cercetării profesiilor:
Afectivitatea în muncă și stresul ocupațional
profesiografie şi profesiogramă (curs).
(curs)
Godorozea Dina.
Balode N.
09.45
Modulul: Introducere în psihologia muncii Modulul: Introducere în psihologia muncii /
/ Metodologia cercetării profesiilor:
Afectivitatea în muncă și stresul ocupațional
11.15
profesiografie şi profesiogramă (curs).
(curs)
Godorozea Dina.
Balode N.
11.30
Modulul: Introducere în psihologia muncii Modulul: Introducere în psihologia muncii /
/ Metodologia cercetării profesiilor:
Afectivitatea în muncă și stresul ocupațional
13.00
profesiografie şi profesiogramă (curs).
(sem)
Godorozea Dina.
Balode N.
08.00- Modulul: Introducere în psihologia muncii /
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
09.30 Metodologia cercetării profesiilor: profesiografie
şi profesiogramă (curs). Godorozea Dina.
behavioriste și umaniste în consilierea
11.30
13.00
08.0009.30
09.45
11.15
11.30
13.00
ORA
08.0009.30

Modulul: Diversitate socială şi educaţie
interculturală / Gen şi educaţia de gen
(sem) Simion Simion Dănuț
Modulul: Diversitate socială şi educaţie
interculturală / Gen şi educaţia de gen
(sem) Simion Simion Dănuț
Modulul: Diversitate socială şi educaţie
interculturală / Interculturalitate –
pluriculturalism și educație pentru diversitate
(sem) Simion Simion Dănuț
Elemente ale managementului resurselor
umane în asistență socială (sem)
Zmuncila Ludmila
Elemente ale managementului resurselor
umane în asistență socială (sem)
Zmuncila Ludmila

Asistență socială: gr. I-AS-193-11
Modulul: Managementul de caz în asistența
socială / Metodologia standardizată de aplicare a
managementului de caz (sem). Țărnă Vadim
Modulul: Managementul de caz în asistența
socială / Metodologia standardizată de aplicare a
managementului de caz (sem). Țărnă Vadim
Modulul: Managementul de caz în asistența
socială / Metodologia standardizată de aplicare a
managementului de caz (sem). Țărnă Vadim
09.45
11.15

Elemente ale managementului
resurselor umane în asistență socială
(sem)

09.45
11.15

11.30
13.00

MIERCURI

20.10

13.15
14.45

JOI

21.10

22.10
VINERI

11.30
13.00

psihologică și psihoterapie (sem)
Caunova Natalia
Modulul: Introducere în psihologia muncii /
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
Conţinutul psihologic al muncii şi profesiei
metodologice / Abordări psihanalitice,
(sem). Godorozea Dina
behavioriste și umaniste în consilierea
psihologică și psihoterapie (sem)
Caunova Natalia
Modulul: Introducere în psihologia muncii /
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
Conţinutul psihologic al muncii şi profesiei
metodologice / Abordări psihanalitice,
(sem). Godorozea Dina
behavioriste și umaniste în consilierea
psihologică și psihoterapie (sem)
Caunova Natalia
Modulul: Introducere în psihologia muncii 08.00
Modulul: Introducere în psihologia
/ Afectivitatea în muncă și stresul ocupațional 09.30
muncii / Metodologia cercetării
(curs)
profesiilor: profesiografie şi
profesiogramă (sem). Godorozea
Balode N.
Dina
Modulul: Introducere în psihologia muncii 09.45
Modulul: Introducere în psihologia
/ Afectivitatea în muncă și stresul ocupațional 11.15
muncii / Metodologia cercetării
(curs)
profesiilor: profesiografie şi
profesiogramă (sem). Godorozea
Balode N.
Dina.
11.30
13.00

08.0009.30

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (sem)
Melentieva A.

Modulul: Introducere în psihologia muncii /
Conţinutul psihologic al muncii şi profesiei
(sem). Godorozea Dina

09.45
11.15

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (sem)
Melentieva A.

Modulul: Introducere în psihologia muncii /
Conţinutul psihologic al muncii şi profesiei
(sem). Godorozea Dina

11.30
13.00

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (sem)
Melentieva A.

Modulul: Introducere în psihologia muncii /
Conţinutul psihologic al muncii şi profesiei
(sem). Godorozea Dina

08.0009.30

13.15 Psihologia și psihoterapia familiei
(sem) Moraru Ina

Psihologia și psihoterapia familiei (curs)
Moraru Ina

09.45
11.15

15.00 Psihologia și psihoterapia familiei
(sem) Moraru Ina

Psihologia și psihoterapia familiei (sem)
Moraru Ina

11.30
13.00

16.45 Psihologia și psihoterapia familiei
(sem) Moraru Ina

Psihologia și psihoterapia familiei (sem)
Moraru Ina

Zmuncila Ludmila
11.30
13.00

Modulul: Cadrul legal al asistenței
socială / Legislația familiei și protecției
copilului (sem).
Focșa Tatiana

13.15
14.45

Modulul: Cadrul legal al asistenței
socială / Legislația familiei și protecției
copilului (sem).
Focșa Tatiana

09.45
11.15

Modulul: Cadrul legal al asistenței
socială / Legislația familiei și protecției
copilului (sem) Focșa Tatiana

11.30
13.00

Modulul: Cadrul legal al asistenței
socială / Legislația familiei și protecției
copilului (sem). Focșa Tatiana

Modulul: Cadrul legal al asistenței
socială / Legislația familiei și protecției
copilului (sem) Focșa Tatiana
Modulul: Diversitate socială şi educaţie
interculturală / Interculturalitate –
pluriculturalism și educație pentru diversitate
(sem) Simion Simion Dănuț
Modulul: Diversitate socială şi educaţie
interculturală / Interculturalitate –
pluriculturalism și educație pentru diversitate
(sem) Simion Simion Dănuț
Modulul: Diversitate socială şi educaţie
interculturală / Interculturalitate –
pluriculturalism și educație pentru diversitate
(sem) Simion Simion Dănuț
Elemente ale managementului resurselor
umane în asistență socială (sem)
Zmuncila Ludmila
Elemente ale managementului resurselor
umane în asistență socială (sem)
Zmuncila Ludmila

13.15
14.45

SÂMBĂTĂ

23.10

ZI

DATA
25.10

08.0009.30

Psihologia și psihoterapia familiei (sem)
Moraru Ina

09.45
11.15

Psihologia și psihoterapia familiei (sem)
Moraru Ina

11.30
13.00

Psihologia și psihoterapia familiei (sem)
Moraru Ina

13.15
14.45
ORA

Psihologia și psihoterapia familiei (sem)
Moraru Ina
Psihologie: gr. I-PS-192-12

08.0009.30

LUNI

09.45
11.15
11.30
13.00

MARȚI

26.10

MIERCURI

27.10

08.0009.30

Psihologie: gr. I-PS-191-11
Modulul: Introducere în psihologia muncii
/ Afectivitatea în muncă și stresul ocupațional
(curs) Balode N.
Modulul: Introducere în psihologia muncii
/ Afectivitatea în muncă și stresul ocupațional
(curs) Balode N.
Modulul: Introducere în psihologia muncii
/ Afectivitatea în muncă și stresul ocupațional
(curs) Balode N.
Modulul: Introducere în psihologia muncii /
Conţinutul psihologic al muncii şi profesiei
(sem). Godorozea Dina

09.45
11.15

Modulul: Introducere în psihologia muncii /
Conţinutul psihologic al muncii şi profesiei
(sem). Godorozea Dina

11.30
13.00

Modulul: Introducere în psihologia muncii /
Conţinutul psihologic al muncii şi profesiei
(sem). Godorozea Dina

08.0009.30

Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea
psihologică și psihoterapie (sem).
Mohammadifard Gholamali
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea

09.45
11.15

Modulul: Managementul de caz în asistența
socială / Monitorizare, evaluare și supervizare în
asistența socială (curs). Țărnă Vadim
Modulul: Managementul de caz în asistența
socială / Monitorizare, evaluare și supervizare în
asistența socială (curs). Țărnă Vadim
Modulul: Managementul de caz în asistența
socială / Monitorizare, evaluare și supervizare în
asistența socială (curs). Țărnă Vadim

Asistență socială: gr. I-AS-193-11

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (sem)
Melentieva A.
Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (sem)
Melentieva A.
Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (sem)
Melentieva A.
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea
psihologică și psihoterapie (sem)
Caunova Natalia
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea
psihologică și psihoterapie (sem)
Caunova Natalia
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea
psihologică și psihoterapie (sem)
Caunova Natalia
13.15 Modulul: Introducere în psihologia
muncii / Afectivitatea în muncă și stresul
ocupațional (sem)
Balode N.

Modulul: Managementul de caz în asistența
socială / Monitorizare, evaluare și supervizare în
asistența socială (curs). Țărnă Vadim
Elemente ale managementului resurselor
umane în asistență socială (sem)
Zmuncila Ludmila
Modulul: Managementul de caz în asistența
socială / Monitorizare, evaluare și supervizare în
asistența socială (curs). Țărnă Vadim
Modulul: Managementul de caz în asistența
socială / Monitorizare, evaluare și supervizare în
asistența socială (curs). Țărnă Vadim

Modulul: Cadrul legal al asistenței socială /
Cadrul general de activitate al autorităților tutelare
(sem).
Focșa Tatiana

15.00 Modulul: Introducere în psihologia
muncii / Afectivitatea în muncă și stresul
ocupațional (sem)

Modulul: Cadrul legal al asistenței socială /
Cadrul general de activitate al autorităților tutelare
(sem).

Elemente ale managementului resurselor
umane în asistență socială (sem)
Zmuncila Ludmila

Modulul: Managementul de caz în asistența
socială / Monitorizare, evaluare și supervizare în
asistența socială (sem). Țărnă Vadim

08.0009.30

psihologică și psihoterapie (sem).
Mohammadifard Gholamali
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea
psihologică și psihoterapie (sem).
Mohammadifard Gholamali
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea
psihologică și psihoterapie (sem).
Mohammadifard Gholamali
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea
psihologică și psihoterapie (sem).
Mohammadifard Gholamali
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea
psihologică și psihoterapie (sem).
Mohammadifard Gholamali
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea
psihologică și psihoterapie (sem).
Mohammadifard Gholamali
Psihologia și psihoterapia familiei (sem)
Moraru Ina

09.45
11.15

Psihologia și psihoterapia familiei (sem)
Moraru Ina

15.00 Psihologia și psihoterapia familiei
(sem) Moraru Ina

11.30
13.00
08.0009.30

Psihologia și psihoterapia familiei (sem)
Moraru Ina
Psihologia și psihoterapia familiei (sem)
Moraru Ina

16.45 Psihologia și psihoterapia familiei
(sem) Moraru Ina

09.45
11.15

Psihologia și psihoterapia familiei (sem)
Moraru Ina

11.30
13.00

Psihologia și psihoterapia familiei (sem)
Moraru Ina

ORA

Psihologie: gr. I-PS-191-11

11.30
13.00

28.10

08.0009.30

JOI

09.45
11.15

11.30
13.00

13.15
14.45

VINERI

29.10

SÂMBĂTĂ

30.10

ZI

DATA

Balode N.

Focșa Tatiana
Modulul: Cadrul legal al asistenței socială /
Cadrul general de activitate al autorităților tutelare
(sem).
Focșa Tatiana

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (sem)
Melentieva A.

Modulul: Diversitate socială şi educaţie
interculturală / Interculturalitate –
pluriculturalism și educație pentru diversitate
(sem) Simion Simion Dănuț

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (sem)
Melentieva A.

Modulul: Diversitate socială şi educaţie
interculturală / Interculturalitate –
pluriculturalism și educație pentru diversitate
(sem) Simion Simion Dănuț

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (sem)
Melentieva A.

Modulul: Diversitate socială şi educaţie
interculturală / Interculturalitate –
pluriculturalism și educație pentru diversitate
(sem) Simion Simion Dănuț

13.15 Psihologia și psihoterapia familiei
(sem) Moraru Ina

Elemente ale managementului resurselor
umane în asistență socială (sem)
Zmuncila Ludmila
Elemente ale managementului resurselor
umane în asistență socială (sem)
Zmuncila Ludmila

Psihologie: gr. I-PS-192-12

Modulul: Managementul de caz în asistența
socială / Monitorizare, evaluare și supervizare în
asistența socială (sem). Țărnă Vadim
Modulul: Managementul de caz în asistența
socială / Monitorizare, evaluare și supervizare în
asistența socială (sem). Țărnă Vadim
Modulul: Managementul de caz în asistența
socială / Monitorizare, evaluare și supervizare în
asistența socială (sem). Țărnă Vadim
Asistență socială: gr. I-AS-193-11

01.11

08.0009.30

LUNI

09.45
11.15
11.30
13.00

MARȚI

02.11

MIERCURI
04.11

Elemente ale managementului resurselor
umane în asistență socială (sem)
Zmuncila Ludmila
Elemente ale managementului resurselor
umane în asistență socială (sem)
Zmuncila Ludmila

Modulul: Cadrul legal al asistenței socială /
Cadrul general de activitate al autorităților tutelare
(sem) Focșa Tatiana
11.30
Modulul: Cadrul legal al asistenței socială /
Cadrul general de activitate al autorităților tutelare
13.00
(sem) Focșa Tatiana
08.00Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
Asistența sistemică a cazurilor de violență în
metodologice / Abordări psihanalitice,
familie (sem)
09.30
behavioriste și umaniste în consilierea psihologică
Rotaru-Sîrbu Natalia
și psihoterapie (sem) Caunova Natalia
09.45
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
Asistența sistemică a cazurilor de violență în
metodologice / Abordări psihanalitice,
metodologice / Abordări psihanalitice,
familie (sem)
11.15
behavioriste și umaniste în consilierea
behavioriste și umaniste în consilierea psihologică
Rotaru-Sîrbu Natalia
psihologică și psihoterapie (sem).
și psihoterapie (sem) Caunova Natalia
Mohammadifard Gholamali
11.30
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
Asistența sistemică a cazurilor de violență în
metodologice / Abordări psihanalitice,
metodologice / Abordări psihanalitice,
familie (sem)
13.00
behavioriste și umaniste în consilierea
behavioriste și umaniste în consilierea psihologică
Rotaru-Sîrbu Natalia
psihologică și psihoterapie (sem).
și psihoterapie (curs) Caunova Natalia
Mohammadifard Gholamali
1 Modulul: Introducere în psihologia muncii
/ Afectivitatea în muncă și stresul ocupațional
13.15
(sem) Balode N.
14.45
1 Modulul: Introducere în psihologia muncii
/ Afectivitatea în muncă și stresul ocupațional
15.00
(sem) Balode N.
16.30
08.00- Modulul: Introducere în psihologia muncii /
Psihologie socială aplicată în domeniul
Modulul: Diversitate socială şi educaţie
judiciar și militar (sem)
interculturală / Interculturalitate –
09.30 Metodologia cercetării profesiilor: profesiografie
şi profesiogramă (sem). Godorozea Dina.
pluriculturalism și educație pentru diversitate
Melentieva A.
(sem) Simion Simion Dănuț
09.45 Modulul: Introducere în psihologia muncii /
Psihologie socială aplicată în domeniul
Modulul: Diversitate socială şi educaţie
judiciar și militar (sem)
interculturală / Interculturalitate –
11.15 Metodologia cercetării profesiilor: profesiografie
şi profesiogramă (sem). Godorozea Dina.
pluriculturalism și educație pentru diversitate
Melentieva A.
09.45
11.15

03.11

JOI

08.00
09.30

Modulul: Introducere în psihologia muncii
Psihologie socială aplicată în domeniul
/ Afectivitatea în muncă și stresul ocupațional
judiciar și militar (sem)
(sem) Balode N.
Melentieva A.
Modulul: Introducere în psihologia muncii
Psihologie socială aplicată în domeniul
/ Afectivitatea în muncă și stresul ocupațional
judiciar și militar (sem)
(sem) Balode N.
Melentieva A.
Modulul: Introducere în psihologia muncii
Psihologie socială aplicată în domeniul
/ Afectivitatea în muncă și stresul ocupațional
judiciar și militar (sem)
(sem) Balode N.
Melentieva A.
Modulul: Introducere în psihologia muncii / Modulul: Introducere în psihologia muncii /
Metodologia cercetării profesiilor: profesiografie Afectivitatea în muncă și stresul ocupațional
şi profesiogramă (sem). Godorozea Dina.
(sem) Balode N.
Modulul: Introducere în psihologia muncii / Modulul: Introducere în psihologia muncii /
Metodologia cercetării profesiilor: profesiografie Afectivitatea în muncă și stresul ocupațional
şi profesiogramă (sem). Godorozea Dina.
(sem) Balode N.
.

VINERI

05.11

11.30
13.00

Modulul: Introducere în psihologia muncii /
Metodologia cercetării profesiilor: profesiografie
şi profesiogramă (sem). Godorozea Dina.

Psihologie socială aplicată în domeniul
judiciar și militar (sem)
Melentieva A.

08.00
09.30

Psihologia și psihoterapia familiei (sem)
Moraru Ina

09.45
11.15

Psihologia și psihoterapia familiei (sem)
Moraru Ina

08.00
09.30

Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Psihoterapie, consiliere,
dezvoltare personală: conţinutul activităţilor (sem)
Caunova Natalia
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea psihologică
și psihoterapie (sem) Caunova Natalia
Modulul: Psihoterapia: repere teoretice și
metodologice / Abordări psihanalitice,
behavioriste și umaniste în consilierea psihologică
și psihoterapie (curs) Caunova Natalia
Psihologia și psihoterapia familiei (sem)
Moraru Ina

09.45
11.15

Psihologia și psihoterapia familiei (sem)
Moraru Ina

11.30
13.00

Psihologia și psihoterapia familiei (sem)
Moraru Ina

11.30
13.00

SÂMBĂTĂ

06.11

Decanul Facultăţii Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei

(sem) Simion Simion Dănuț
Modulul: Diversitate socială şi educaţie
interculturală / Interculturalitate –
pluriculturalism și educație pentru diversitate
(sem) Simion Simion Dănuț
Elemente ale managementului resurselor
umane în asistență socială (sem)
Zmuncila Ludmila
Elemente ale managementului resurselor
umane în asistență socială (sem)
Zmuncila Ludmila
Modulul: Managementul de caz în asistența
socială / Monitorizare, evaluare și supervizare în
asistența socială (sem). Țărnă Vadim
Modulul: Managementul de caz în asistența
socială / Monitorizare, evaluare și supervizare în
asistența socială (sem). Țărnă Vadim
Modulul: Managementul de caz în asistența
socială / Monitorizare, evaluare și supervizare în
asistența socială (sem). Țărnă Vadim
Modulul: Managementul de caz în asistența
socială / Monitorizare, evaluare și supervizare în
asistența socială (sem). Țărnă Vadim

dr. Svetlana RUSNAC

