
 
ORARUL FACULTĂŢII ŞTIINŢE SOCIALE ȘI ALE EDUCAŢIEI 

CATEDRA PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI 
CICLUL II- MASTERAT 

PROGRAME DE MASTER: 
II-PCCP-211-11 (grupa cu predare în limba română), II-PCCP-212-12 (grupa cu predare în limba rusă) - ANUL 1 - Psihologie clinică și consiliere psihologică  

II-PSA-213-11- ANUL 1 - Psihologie socială aplicată în domenii de activitate socio-economică 
II-ME-214-11- ANUL 1- Managementul educațional 

SEMESTRUL II  
Anul de studii 2021-2022 

17.30-21.45 – 5 ore 
DATA ORA II-PCCP-211-11 II-PCCP-212-12 II-PSA-213-11 II-ME-214-11 

31.01 Luni Managementul proiectelor (curs) 
Simion Simion Dănuț..a/u 

сab._____ 

Somatopsihologia şi psihologia 
sănătăţii (curs) 

Calancea Angela, dr., conf.univ 
сab. _____ 

Managementul proiectelor (curs) 
Simion Simion Dănuț..a/u 

сab._____ 

Managementul proiectelor (curs) 
Simion Simion Dănuț..a/u 

сab._____ 

01.02 Marți Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 
сab._____ 

Modelul cognitiv şi comportamental 
în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 
Balode Neli,  dr., l/u 

сab.____ 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 
сab._____ 

Psihologia organizaţiei și 
managementul resurselor umane în 

instituțiile educaționale (curs) 
Parhomenco Lilia, dr., l/u 

сab._______ 
02.02 Miercuri Somatopsihologia şi psihologia 

sănătăţii (curs) 
Calancea Angela, dr., conf.univ 

сab. _____ 

Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (curs) 

Caunova Natalia, dr., l/u 
сab.____ 

Etica comportamentului profesional 
(curs) 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.____ 

Managementul cunoașterii și 
evaluării (curs) 

Roșca Tatiana, a/u 
сab._____ 

03.02 Joi Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (curs) 

Mohammadifard. Gholamali, dr., l/u 
сab.____ 

Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 
сab._____ 

Dezvoltarea resurselor umane: 
proces, practice și perspective (curs) 

Cucereanu Mihai, dr., conf.univ 
сab.______ 

Strategii de management al grupului 
școlar (curs) 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.____ 

04.02 Vineri     
07.02 Luni Managementul proiectelor (lab.) 

Simion Simion Dănuț..a/u 
сab._____ 

Somatopsihologia şi psihologia 
sănătăţii (curs) 

Calancea Angela, dr., conf.univ 
сab. _____ 

Managementul proiectelor (lab.) 
Simion Simion Dănuț..a/u 

сab._____ 

Managementul proiectelor (lab.) 
Simion Simion Dănuț..a/u 

сab._____ 

08.02 Marți Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 
сab._____ 

Modelul cognitiv şi comportamental 
în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 
Balode Neli,  dr., l/u 

сab.____ 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 
сab._____ 

Psihologia organizaţiei și 
managementul resurselor umane în 

instituțiile educaționale (curs) 
Parhomenco Lilia, dr., l/u 

сab._______ 
09.02 Miercuri Somatopsihologia şi psihologia 

sănătăţii (curs) 
Calancea Angela, dr., conf.univ 

сab. _____ 

Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (curs) 

Caunova Natalia, dr., l/u 
сab.____ 

Etica comportamentului profesional 
(curs) 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.____ 

Managementul cunoașterii și 
evaluării (curs) 

Roșca Tatiana, a/u 
сab._____ 



10.02 Joi Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (curs) 

Mohammadifard. Gholamali, dr., l/u 
сab.____ 

Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 
сab._____ 

Dezvoltarea resurselor umane: 
proces, practice și perspective (curs) 

Cucereanu Mihai, dr., conf.univ 
сab. 

Strategii de management al grupului 
școlar (curs) 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.____ 

11.02 Vineri     
14.02 Luni Managementul proiectelor (curs) 

Simion Simion Dănuț..a/u 
сab._____ 

Somatopsihologia şi psihologia 
sănătăţii (curs) 

Calancea Angela, dr., conf.univ 
сab. _____ 

Managementul proiectelor (curs) 
Simion Simion Dănuț..a/u 

сab._____ 

Managementul proiectelor (curs) 
Simion Simion Dănuț..a/u 

сab._____ 

15.02 Marți Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (sem.) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

Modelul cognitiv şi comportamental 
în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (lab.) 
Balode Neli,  dr., l/u 

сab.____ 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (sem.) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

Psihologia organizaţiei și 
managementul resurselor umane în 

instituțiile educaționale (curs) 
Parhomenco Lilia, dr., l/u 

сab._______ 
16.02 Miercuri Somatopsihologia şi psihologia 

sănătăţii (curs) 
Calancea Angela, dr., conf.univ 

сab. _____ 

Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (lab.) 

Caunova Natalia, dr., l/u 
сab.____ 

Etica comportamentului profesional 
(curs) 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.____ 

Managementul cunoașterii și 
evaluării (curs) 

Roșca Tatiana, a/u 
сab._____ 

17.02 Joi Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (curs) 

Mohammadifard. Gholamali, dr., l/u 
сab.____ 

Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 
сab._____ 

Dezvoltarea resurselor umane: 
proces, practice și perspective (curs) 

Cucereanu Mihai, dr., conf.univ 
сab. 

Strategii de management al grupului 
școlar (curs) 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.____ 

18.02 Vineri     
21.02 Luni Managementul proiectelor (lab.) 

Simion Simion Dănuț..a/u 
сab._____ 

Somatopsihologia şi psihologia 
sănătăţii (curs) 

Calancea Angela, dr., conf.univ 
сab. _____ 

Managementul proiectelor (lab.) 
Simion Simion Dănuț..a/u 

сab._____ 

Managementul proiectelor (lab.) 
Simion Simion Dănuț..a/u 

сab._____ 

22.02 Marți Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 
сab._____ 

Modelul cognitiv şi comportamental 
în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 
Balode Neli,  dr., l/u 

сab.____ 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 
сab._____ 

Psihologia organizaţiei și 
managementul resurselor umane în 

instituțiile educaționale (curs) 
Parhomenco Lilia, dr., l/u 

сab._______ 
23.02 Miercuri Somatopsihologia şi psihologia 

sănătăţii (curs) 
Calancea Angela, dr., conf.univ 

сab. _____ 

Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (curs) 

Caunova Natalia, dr., l/u 
сab.____ 

Etica comportamentului profesional 
(curs) 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.____ 

Managementul cunoașterii și 
evaluării (curs) 

Roșca Tatiana, a/u 
сab._____ 

24.02 Joi Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (curs) 

Mohammadifard. Gholamali, dr., l/u 
сab.____ 

Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 
сab._____ 

Dezvoltarea resurselor umane: 
proces, practice și perspective (curs) 

Cucereanu Mihai, dr., conf.univ 
сab. 

Strategii de management al grupului 
școlar (curs) 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.____ 

25.02 Vineri     
28.02 Luni Managementul proiectelor (curs) 

Simion Simion Dănuț..a/u 
сab._____ 

Somatopsihologia şi psihologia 
sănătăţii (sem.) 

Calancea Angela, dr., conf.univ 
сab. _____ 

Managementul proiectelor (curs) 
Simion Simion Dănuț..a/u 

сab._____ 

Managementul proiectelor (curs) 
Simion Simion Dănuț..a/u 

сab._____ 

01.03 Marți Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 
сab._____ 

Modelul cognitiv şi comportamental 
în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 
Balode Neli,  dr., l/u 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 
сab._____ 

Psihologia organizaţiei și 
managementul resurselor umane în 

instituțiile educaționale (sem) 
Parhomenco Lilia, dr., l/u 



сab.____ сab._______ 
02.03 Miercuri Somatopsihologia şi psihologia 

sănătăţii (sem) 
Calancea Angela, dr., conf.univ 

сab. _____ 

Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (lab.) 

Caunova Natalia, dr., l/u 
сab.____ 

Etica comportamentului profesional  
(sem) 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.____ 

Managementul cunoașterii și 
evaluării (sem) 

Roșca Tatiana, a/u 
сab._____ 

03.03 Joi Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (lab.) 

Mohammadifard. Gholamali, dr., l/u 
сab.____ 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 
сab._____ 

Dezvoltarea resurselor umane: 
proces, practice și perspective (lab) 

Cucereanu Mihai, dr., conf.univ 
сab. 

Strategii de management al grupului 
școlar (lab.) 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.____ 

04.03 Vineri     
07.03 Luni Managementul proiectelor (lab.) 

Simion Simion Dănuț..a/u 
сab._____ 

Managementul proiectelor (curs) 
Zmuncila Ludmila, a/u 

сab._____ 

Managementul proiectelor (lab.) 
Simion Simion Dănuț..a/u 

сab._____ 

Managementul proiectelor (lab.) 
Simion Simion Dănuț..a/u 

сab._____ 
08.03 Marți     
09.03 Miercuri Modelul cognitiv şi comportamental 

în psihoterapie şi consiliere 
psihologică (curs) 
Balode Neli,  dr., l/u 

сab.____ 

Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (curs) 

Caunova Natalia, dr., l/u 
сab.____ 

Evaluarea psihologică a personalului 
şi metode de cercetare a 

performanţelor în muncă (curs) 
Moraru Ina, a/u 

сab.____ 

Probleme actuale de cercetare în 
managementul educațional (curs) 
Rusnac Svetlana, dr., conf.univ. 

сab._____ 

10.03 Joi Modelul cognitiv şi comportamental 
în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 
Balode Neli,  dr., l/u 

сab.____ 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 
сab._____ 

Dezvoltarea resurselor umane: 
proces, practice și perspective (lab.) 

Cucereanu Mihai, dr., conf.univ 
сab. 

Marketing educațional (curs) 
Zmuncila Ludmila, a/u 

сab._____ 

11.03 Vineri Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ. 
сab._____ 

Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (sem) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

Psihologia generațiilor și a 
comportamentului intergenerațional 

(curs) 
Caunenco Irina, dr., conf.univ 

сab._____ 

 

14.03 Luni Managementul proiectelor (curs) 
Simion Simion Dănuț..a/u 

сab._____ 

Somatopsihologia şi psihologia 
sănătăţii (sem.) 

Calancea Angela, dr., conf.univ 
сab. _____ 

Managementul proiectelor (curs) 
Simion Simion Dănuț..a/u 

сab._____ 

Managementul proiectelor (curs) 
Simion Simion Dănuț..a/u 

сab._____ 

15.03 Marți Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (sem.) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

Modelul cognitiv şi comportamental 
în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (lab.) 
Balode Neli,  dr., l/u 

сab.____ 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (sem.) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

Psihologia organizaţiei și 
managementul resurselor umane în 

instituțiile educaționale (sem) 
Parhomenco Lilia, dr., l/u 

сab._______ 
16.03 Miercuri Somatopsihologia şi psihologia 

sănătăţii (sem) 
Calancea Angela, dr., conf.univ 

сab. _____ 

Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (lab.) 

Caunova Natalia, dr., l/u 
сab.____ 

Etica comportamentului profesional  
(sem) 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.____ 

Managementul cunoașterii și 
evaluării (sem) 

Roșca Tatiana, a/u 
сab._____ 

17.03 Joi Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (lab.) 

Mohammadifard. Gholamali, dr., l/u 
сab.____ 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (sem) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

Dezvoltarea resurselor umane: 
proces, practice și perspective (lab) 

Cucereanu Mihai, dr., conf.univ 
сab. 

Strategii de management al grupului 
școlar (lab.) 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.____ 

18.03 Vineri     
21.03 Luni Managementul proiectelor (lab.) 

Simion Simion Dănuț..a/u 
Managementul proiectelor (lab.) 

Zmuncila Ludmila, a/u 
Managementul proiectelor (lab.) 

Simion Simion Dănuț..a/u 
Managementul proiectelor (lab.) 

Simion Simion Dănuț..a/u 



сab._____ сab._____ сab._____ сab._____ 
22.03 Marți Modelul umanist în psihoterapie şi 

consiliere psihologică (curs) 
Rusnac Svetlana, dr., conf.univ. 

сab._____ 

Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (sem) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

Psihologia generațiilor și a 
comportamentului intergenerațional 

(curs) 
Caunenco Irina, dr., conf.univ 

сab._____ 

 

23.03 Miercuri Modelul cognitiv şi comportamental 
în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (lab.) 
Balode Neli,  dr., l/u 

сab.____ 

Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (lab.) 

Caunova Natalia, dr., l/u 
сab.____ 

Evaluarea psihologică a personalului 
şi metode de cercetare a 

performanţelor în muncă (curs) 
Moraru Ina, a/u 

сab.____ 

Probleme actuale de cercetare în 
managementul educațional (curs) 
Rusnac Svetlana, dr., conf.univ. 

сab._____ 

24.03 Joi Modelul cognitiv şi comportamental 
în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 
Balode Neli,  dr., l/u 

сab.____ 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 
сab._____ 

Dezvoltarea resurselor umane: 
proces, practice și perspective (lab.) 

Cucereanu Mihai, dr., conf.univ 
сab. 

Marketing educațional (curs) 
Zmuncila Ludmila, a/u 

сab._____ 

25.03 Vineri     
28.03 Luni Managementul proiectelor (lab.) 

Simion Simion Dănuț..a/u 
сab._____ 

Somatopsihologia şi psihologia 
sănătăţii (sem.) 

Calancea Angela, dr., conf.univ 
сab. _____ 

Managementul proiectelor (lab.) 
Simion Simion Dănuț..a/u 

сab._____ 

Managementul proiectelor (lab.) 
Simion Simion Dănuț..a/u 

сab._____ 

29.03 Marți Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (sem.) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

Modelul cognitiv şi comportamental 
în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (lab.) 
Balode Neli,  dr., l/u 

сab.____ 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (sem.) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

Psihologia organizaţiei și 
managementul resurselor umane în 

instituțiile educaționale (sem) 
Parhomenco Lilia, dr., l/u 

сab._______ 
30.03 Miercuri Somatopsihologia şi psihologia 

sănătăţii (sem) 
Calancea Angela, dr., conf.univ 

сab. _____ 

Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (lab) 

Caunova Natalia, dr., l/u 
сab.____ 

Etica comportamentului profesional  
(sem) 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.____ 

Probleme actuale de cercetare în 
managementul educațional (curs) 
Rusnac Svetlana, dr., conf.univ. 

сab._____ 
31.03 Joi Psihanaliza: teorie şi practică 

psihoterapeutică (lab.) 
Mohammadifard. Gholamali, dr., l/u 

сab.____ 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 
сab._____ 

Dezvoltarea resurselor umane: 
proces, practice și perspective (lab.) 

Cucereanu Mihai, dr., conf.univ 
сab. 

Marketing educațional (curs) 
Zmuncila Ludmila, a/u 

сab._____ 

01.04 Vineri     
04.04 Luni Managementul proiectelor (lab.) 

Simion Simion Dănuț..a/u 
сab._____ 

Managementul proiectelor (curs) 
Zmuncila Ludmila, a/u 

сab._____ 

Managementul proiectelor (lab.) 
Simion Simion Dănuț..a/u 

сab._____ 

Managementul proiectelor (lab.) 
Simion Simion Dănuț..a/u 

сab._____ 
05.04 Marți Modelul umanist în psihoterapie şi 

consiliere psihologică (curs) 
Rusnac Svetlana, dr., conf.univ. 

сab._____ 

Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (sem) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

Psihologia generațiilor și a 
comportamentului intergenerațional 

(curs) 
Caunenco Irina, dr., conf.univ 

сab._____ 

 

06.04 Miercuri Modelul cognitiv şi comportamental 
în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (lab.) 
Balode Neli,  dr., l/u 

сab.____ 

Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (lab.) 

Caunova Natalia, dr., l/u 
сab.____ 

Evaluarea psihologică a personalului 
şi metode de cercetare a 

performanţelor în muncă (curs) 
Moraru Ina, a/u 

сab.____ 

Probleme actuale de cercetare în 
managementul educațional (curs) 
Rusnac Svetlana, dr., conf.univ. 

сab._____ 



07.04 Joi Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ. 
сab._____ 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (sem.) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

Dezvoltarea resurselor umane: 
proces, practice și perspective (lab.) 

Cucereanu Mihai, dr., conf.univ 
сab. 

Marketing educațional (curs) 
Zmuncila Ludmila, a/u 

сab._____ 

08.04 Vineri   Psihologia generațiilor și a 
comportamentului intergenerațional 

(curs) 
Caunenco Irina, dr., conf.univ 

сab._____ 

 

11.04 Luni Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (sem.) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

Somatopsihologia şi psihologia 
sănătăţii (sem.) 

Calancea Angela, dr., conf.univ 
сab. _____ 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (sem.) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

 

12.04 Marți Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (sem.) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

Modelul cognitiv şi comportamental 
în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (lab.) 
Balode Neli,  dr., l/u 

сab.____ 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (sem.) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

Psihologia organizaţiei și 
managementul resurselor umane în 

instituțiile educaționale (sem) 
Parhomenco Lilia, dr., l/u 

сab._______ 
13.04 Miercuri Somatopsihologia şi psihologia 

sănătăţii (sem) 
Calancea Angela, dr., conf.univ 

сab. _____ 

Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (sem) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

Etica comportamentului profesional  
(sem) 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.____ 

Probleme actuale de cercetare în 
managementul educațional  

evaluării (sem) 
Roșca Tatiana, a/u 

сab._____ 
14.04 Joi Modelul umanist în psihoterapie şi 

consiliere psihologică (sem) 
Gribincea Zinaida, a/u 

сab._____ 

 Evaluarea psihologică a personalului 
şi metode de cercetare a 

performanţelor în muncă (lab.) 
Moraru Ina, a/u 

сab.____ 

Marketing educațional (lab.) 
Zmuncila Ludmila, a/u 

сab._____ 

15.04 Vineri  Managementul proiectelor (lab.) 
Zmuncila Ludmila, a/u 

сab._____ 

  

18.04 Luni Somatopsihologia şi psihologia 
sănătăţii (sem) 

Calancea Angela, dr., conf.univ 
сab. _____ 

Managementul proiectelor (lab.) 
Zmuncila Ludmila, a/u 

сab._____ 

Psihologia generațiilor și a 
comportamentului intergenerațional 

(sem.) 
Caunenco Irina, dr., conf.univ 

сab._____ 

 

19.04 Marți Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (sem.) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

Modelul cognitiv şi comportamental 
în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (lab.) 
Balode Neli,  dr., l/u 

сab.____ 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (sem.) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

 

20.04 Miercuri Modelul cognitiv şi comportamental 
în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (curs) 
Balode Neli,  dr., l/u 

сab.____ 

Managementul proiectelor (curs) 
Zmuncila Ludmila, a/u 

сab._____ 

Evaluarea psihologică a personalului 
şi metode de cercetare a 

performanţelor în muncă (curs) 
Moraru Ina, a/u 

сab.____ 

Probleme actuale de cercetare în 
managementul educațional (sem) 

Roșca Tatiana, a/u 
сab._____ 

21.04 Joi Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (sem) 

Gribincea Zinaida, a/u 

Modelul cognitiv şi comportamental 
în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (lab.) 
Balode Neli,  dr., l/u 

Evaluarea psihologică a personalului 
şi metode de cercetare a 

performanţelor în muncă (lab.) 
Moraru Ina, a/u 

Marketing educațional (lab.) 
Zmuncila Ludmila, a/u 

сab._____ 



сab._____ сab.____ сab.____ 
22.04 Vineri     

02.05 Luni     
03.05 Marți Modelul cognitiv şi comportamental 

în psihoterapie şi consiliere 
psihologică (lab.) 
Balode Neli,  dr., l/u 

сab.____ 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (sem.) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

Psihologia generațiilor și a 
comportamentului intergenerațional 

(sem.) 
Caunenco Irina, dr., conf.univ 

сab._____ 

 

04.05 Miercuri Somatopsihologia şi psihologia 
sănătăţii (sem) 

Calancea Angela, dr., conf.univ 
сab. _____ 

Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (sem) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

Etica comportamentului profesional  
(sem) 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.____ 

Probleme actuale de cercetare în 
managementul educațional  

evaluării (sem) 
Roșca Tatiana, a/u 

сab._____ 
05.05 Joi Psihanaliza: teorie şi practică 

psihoterapeutică (lab.) 
Mohammadifard. Gholamali, dr., l/u 

сab.____ 

Managementul proiectelor (curs) 
Zmuncila Ludmila, a/u 

сab._____ 

Evaluarea psihologică a personalului 
şi metode de cercetare a 

performanţelor în muncă (lab.) 
Moraru Ina, a/u 

сab.____ 

 

06.05 Vineri Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (sem) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

Somatopsihologia şi psihologia 
sănătăţii (sem.) 

Calancea Angela, dr., conf.univ 
сab. _____ 

Psihologia generațiilor și a 
comportamentului intergenerațional 

(sem.) 
Caunenco Irina, dr., conf.univ 

сab._____ 

 

09.05 Luni     
10.05 Marți Modelul cognitiv şi comportamental 

în psihoterapie şi consiliere 
psihologică (lab.) 
Balode Neli,  dr., l/u 

сab.____ 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (sem.) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

Psihologia generațiilor și a 
comportamentului intergenerațional 

(sem.) 
Caunenco Irina, dr., conf.univ 

сab._____ 

 

11.05 Miercuri Modelul cognitiv şi comportamental 
în psihoterapie şi consiliere 

psihologică (lab.) 
Balode Neli,  dr., l/u 

сab.____ 

Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (sem) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

Etica comportamentului profesional  
(sem) 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.____ 

Probleme actuale de cercetare în 
managementul educațional  

evaluării (sem) 
Roșca Tatiana, a/u 

сab._____ 
12.05 Joi Psihanaliza: teorie şi practică 

psihoterapeutică (lab.) 
Mohammadifard. Gholamali, dr., l/u 

сab.____ 

Managementul proiectelor (lab.) 
Zmuncila Ludmila, a/u 

сab._____ 

Evaluarea psihologică a personalului 
şi metode de cercetare a 

performanţelor în muncă (lab.) 
Moraru Ina, a/u 

сab.____ 

 

13.05 Vineri Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (sem) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

Somatopsihologia şi psihologia 
sănătăţii (sem.) 

Calancea Angela, dr., conf.univ 
сab. _____ 

Psihologia generațiilor și a 
comportamentului intergenerațional 

(sem.) 
Caunenco Irina, dr., conf.univ 

сab._____ 

 

16.05 Luni Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (sem) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

Managementul proiectelor (lab.) 
Zmuncila Ludmila, a/u 

сab._____ 

Psihologia generațiilor și a 
comportamentului intergenerațional 

(sem.) 
Caunenco Irina, dr., conf.univ 

 



сab._____ 
17.05 Marți Modelul cognitiv şi comportamental 

în psihoterapie şi consiliere 
psihologică (lab.) 
Balode Neli,  dr., l/u 

сab.____ 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (sem.) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

  

18.05 Miercuri  Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (sem.) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

Evaluarea psihologică a personalului 
şi metode de cercetare a 

performanţelor în muncă (lab.) 
Moraru Ina, a/u 

сab.____ 

 

19.05 Joi Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (lab.) 

Mohammadifard. Gholamali, dr., l/u 
сab.____ 

Managementul proiectelor (lab.) 
Zmuncila Ludmila, a/u 

сab._____ 

Evaluarea psihologică a personalului 
şi metode de cercetare a 

performanţelor în muncă (lab.) 
Moraru Ina, a/u 

сab.____ 

 

20.05 Vineri Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (sem) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

   

Sesiunea de vară 
23.05 Luni Managementul proiectelor (lab.) 

Simion Simion Dănuț..a/u 
сab._____ 

Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică  

Rusnac Svetlana, dr., conf. univ., 
Gribincea Zinaida, a/u 

сab._____ 

Managementul proiectelor (lab.) 
Simion Simion Dănuț..a/u 

сab._____ 

Managementul proiectelor (lab.) 
Simion Simion Dănuț..a/u 

сab._____ 

25.05 Miercuri Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică  

Mohammadifard. Gholamali, dr., l/u 
сab.____ 

Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică  

Caunova Natalia, dr., l/u 
сab.____ 

Dezvoltarea resurselor umane: 
proces, practice și perspective  
Cucereanu Mihai, dr., conf.univ 

сab.______ 

Strategii de management al grupului 
școlar (curs) 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.____ 

27.05 Vineri Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf. univ., 
Gribincea Zinaida, a/u 

сab.____ 

Modelul cognitiv şi comportamental 
în psihoterapie şi consiliere 

psihologică  
Balode Neli,  dr., l/u 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf. univ., 
Gribincea Zinaida, a/u 

сab.____ 

Managementul cunoașterii și 
evaluării  

Roșca Tatiana, a/u 
сab._____ 

30.05 Luni Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică  

Rusnac Svetlana, dr., conf. univ., 
Gribincea Zinaida, a/u 

сab.____ 

Managementul proiectelor  
Zmuncila Ludmila, a/u 

сab._____ 

Psihologia generațiilor și a 
comportamentului intergenerațional  

Caunenco Irina, dr., conf.univ 
 

Psihologia organizaţiei și 
managementul resurselor umane în 

instituțiile educaționale  
Parhomenco Lilia, dr., l/u 

сab._______ 
31.05 Marți Somatopsihologia şi psihologia 

sănătăţii  
Calancea Angela, dr., conf.univ 

сab. _____ 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf. univ., 
Gribincea Zinaida, a/u 

сab.____ 

Etica comportamentului profesional  
Balode Neli,  dr., l/u 

сab.____ 

Marketing educațional  
Zmuncila Ludmila, a/u 

сab._____ 

02.06 Joi Modelul cognitiv şi comportamental 
în psihoterapie şi consiliere 

psihologică  

Somatopsihologia şi psihologia 
sănătăţii  

Calancea Angela, dr., conf.univ 

Evaluarea psihologică a personalului 
şi metode de cercetare a 
performanţelor în muncă 

Probleme actuale de cercetare în 
managementul educațional  

evaluării  



 
Decanul Facultăţii Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei                                                                              
 dr. Svetlana RUSNAC    

Balode Neli,  dr., l/u сab. _____ Moraru Ina, a/u 
сab.____ 

Rusnac Svetlana, dr., conf. univ., 
Roșca Tatiana, a/u 

сab._____ 


