
 
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 

17.30-20.30 – 5 ore 
În regim offline – 17.30-21.30 (cu o pauză de 15 min.) 

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._____ 

https://meet.google.com/nff-mejj-
ayu 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 
(curs) 

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

meet.google.com/hjv-jsgs-wpv 

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

сab._____ 
https://meet.google.com/nff-mejj-

ayu 

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

сab._____ 
https://meet.google.com/nff-mejj-

ayu 
01.02 Marți Probleme actuale de cercetare în 

psihologie (curs) 
Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 

сab._____ 
meet.google.com/xin-yydv-pzo 

Modelul cognitiv şi comportamental în 
psihoterapie şi consiliere psihologică 

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

сab.____ 
meet.google.com/igw-ckvx-wew 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (curs) 

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

meet.google.com/xin-yydv-pzo 

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. _____ 

meet.google.com/mog-ecvo-jed 

Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (curs) 

Caunova Natalia, dr., l/u 
сab.____ 

https://meet.google.com/sow-fcav-
ris 

 Managementul cunoașterii și evaluării 
(curs) 

Roșca Tatiana, a/u 
сab._____ 

https://meet.google.com/jzg-
awca-bfu 

03.02 Joi Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (curs) 

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

meet.google.com/mdk-ytca-jvh 

Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (curs) 

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

meet.google.com/xin-yydv-pzo 

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

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

https://meet.google.com/jht-cgbx-
roo 

Strategii de management al grupului 
școlar (curs) 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.____ 

meet.google.com/igw-ckvx-wew 

04.02 Vineri     
07.02 Luni Managementul proiectelor (lab.) 

Simion Simion Dănuț..a/u 
сab._____ 

https://meet.google.com/nff-mejj-
ayu 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 
(curs) 

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

meet.google.com/kqb-iard-hvu 

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

сab._____ 
https://meet.google.com/nff-mejj-

ayu 

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

сab._____ 
https://meet.google.com/nff-mejj-

ayu 
08.02 Marți Probleme actuale de cercetare în 

psihologie (curs) 
Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 

Modelul cognitiv şi comportamental în 
psihoterapie şi consiliere psihologică 

(curs) 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 

Psihologia organizaţiei și managementul 
resurselor umane în instituțiile 

educaționale (curs) 

https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
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сab._____ 
meet.google.com/xin-yydv-pzo 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.____ 

meet.google.com/igw-ckvx-wew 

сab._____ 
meet.google.com/xin-yydv-pzo 

Parhomenco Lilia, dr., l/u 
сab._______ 

09.02 Miercuri Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 
(curs) 

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

meet.google.com/iru-tbfd-wwh 

Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (curs) 

Caunova Natalia, dr., l/u 
сab.____ 

https://meet.google.com/sow-fcav-
ris 

Etica comportamentului profesional 
(curs) 

Usaci Doina,  dr., conf.univ. 
сab.____ 

meet.google.com/igw-ckvx-wew 

Managementul cunoașterii și evaluării 
(curs) 

Roșca Tatiana, a/u 
сab._____ 

https://meet.google.com/jzg-
awca-bfu 

10.02 Joi Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (curs) 

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

meet.google.com/pxz-byky-ftk 

Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (curs) 

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

meet.google.com/xin-yydv-pzo 

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

Cucereanu Mihai, dr., conf.univ 
сab. 

https://meet.google.com/jht-cgbx-
roo 

Strategii de management al grupului 
școlar (curs) 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.____ 

meet.google.com/igw-ckvx-wew 

11.02 Vineri     
14.02 Luni Managementul proiectelor (curs) 

Simion Simion Dănuț..a/u 
сab._____ 

https://meet.google.com/nff-mejj-
ayu 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 
(curs) 

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

meet.google.com/mti-hzmf-aqn 

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

сab._____ 
https://meet.google.com/nff-mejj-

ayu 

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

сab._____ 
https://meet.google.com/nff-mejj-

ayu 
15.02 Marți Probleme actuale de cercetare în 

psihologie (sem.) 
Gribincea Zinaida, a/u 

сab._____ 
meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

Modelul cognitiv şi comportamental în 
psihoterapie şi consiliere psihologică 

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

сab.____ 
meet.google.com/igw-ckvx-wew 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (sem.) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab._____ 

meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

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. _____ 

meet.google.com/chn-mejo-pwb 

Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (lab.) 

Caunova Natalia, dr., l/u 
сab.____ 

https://meet.google.com/sow-fcav-
ris 

Etica comportamentului profesional 
(curs) 

Usaci Doina,  dr., conf. univ. 
сab.____ 

https://meet.google.com/rvm-kiev-
oic  

Managementul cunoașterii și evaluării 
(curs) 

Roșca Tatiana, a/u 
сab._____ 

https://meet.google.com/jzg-
awca-bfu 

17.02 Joi Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (curs) 

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

meet.google.com/gqo-bmgp-bhq 

Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (curs) 

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

meet.google.com/xin-yydv-pzo 

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

Cucereanu Mihai, dr., conf.univ 
сab. 

https://meet.google.com/jht-cgbx-
roo 

Strategii de management al grupului 
școlar (curs) 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.____ 

meet.google.com/igw-ckvx-wew 

18.02 Vineri     
21.02 Luni Managementul proiectelor (lab.) 

Simion Simion Dănuț..a/u 
сab._____ 

https://meet.google.com/nff-mejj-
ayu 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 
(curs) 

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

meet.google.com/xfp-czoc-zim 

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

сab._____ 
https://meet.google.com/nff-mejj-

ayu 

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

сab._____ 
https://meet.google.com/nff-mejj-

ayu 
22.02 Marți Probleme actuale de cercetare în 

psihologie (curs) 
Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 

сab._____ 
meet.google.com/xin-yydv-pzo 

Modelul cognitiv şi comportamental în 
psihoterapie şi consiliere psihologică 

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

сab.____ 
meet.google.com/igw-ckvx-wew 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (curs) 

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

meet.google.com/xin-yydv-pzo 

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 

Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (curs) 

Caunova Natalia, dr., l/u 

Etica comportamentului profesional 
(curs) 

Usaci Doina,  dr., conf. univ. 

Managementul cunoașterii și evaluării 
(curs) 

Roșca Tatiana, a/u 

https://meet.google.com/sow-fcav-ris
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сab. _____ 
meet.google.com/dum-qoaf-tff 

сab.____ 
https://meet.google.com/sow-fcav-

ris 

сab.____ 
https://meet.google.com/rvm-kiev-

oic  

сab._____ 
https://meet.google.com/jzg-

awca-bfu 
24.02 Joi Psihanaliza: teorie şi practică 

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

сab.____ 
meet.google.com/hkd-btxu-ust 

Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (curs) 

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

meet.google.com/xin-yydv-pzo 

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

Cucereanu Mihai, dr., conf.univ 
сab. 

https://meet.google.com/jht-cgbx-
roo 

Strategii de management al grupului 
școlar (curs) 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.____ 

meet.google.com/igw-ckvx-wew 

25.02 Vineri     
28.02 Luni Managementul proiectelor (curs) 

Simion Simion Dănuț..a/u 
сab._____ 

https://meet.google.com/nff-mejj-
ayu 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 
(sem.) 

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

meet.google.com/atc-gupc-wfz 

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

сab._____ 
https://meet.google.com/nff-mejj-

ayu 

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

сab._____ 
https://meet.google.com/nff-mejj-

ayu 
01.03 Marți Probleme actuale de cercetare în 

psihologie (curs) 
Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 

сab._____ 
meet.google.com/xin-yydv-pzo 

Modelul cognitiv şi comportamental în 
psihoterapie şi consiliere psihologică 

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

сab.____ 
meet.google.com/igw-ckvx-wew 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (curs) 

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

meet.google.com/xin-yydv-pzo 

Psihologia organizaţiei și managementul 
resurselor umane în instituțiile 

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

сab._______ 

02.03 Miercuri Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 
(sem) 

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

meet.google.com/wrc-ktea-xin 

Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (lab.) 

Caunova Natalia, dr., l/u 
сab.____ 

https://meet.google.com/sow-fcav-
ris 

Etica comportamentului profesional  
(curs) 

Usaci Doina,  dr., conf. univ. 
сab.____ 

https://meet.google.com/rvm-kiev-
oic  

Managementul cunoașterii și evaluării 
(sem) 

Roșca Tatiana, a/u 
сab._____ 

https://meet.google.com/jzg-
awca-bfu 

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

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

meet.google.com/zts-njgn-pxk 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (curs) 

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

meet.google.com/xin-yydv-pzo 

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

Cucereanu Mihai, dr., conf.univ 
сab. 

https://meet.google.com/jht-cgbx-
roo 

Strategii de management al grupului 
școlar (lab.) 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.____ 

meet.google.com/igw-ckvx-wew 

04.03 Vineri     
07.03 Luni Managementul proiectelor (lab.) 

Simion Simion Dănuț..a/u 
сab._____ 

https://meet.google.com/nff-mejj-
ayu 

Managementul proiectelor (curs) 
Zmuncila Ludmila, a/u 

сab._____ 

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

сab._____ 
https://meet.google.com/nff-mejj-

ayu 

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

сab._____ 
https://meet.google.com/nff-mejj-

ayu 
08.03 Marți     
09.03 Miercuri Modelul cognitiv şi comportamental în 

psihoterapie şi consiliere psihologică 
(curs) 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.344 

meet.google.com/igw-ckvx-wew 

Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (curs) 

Caunova Natalia, dr., l/u 
сab.341 

https://meet.google.com/sow-fcav-
ris 

Evaluarea psihologică a personalului şi 
metode de cercetare a performanţelor în 

muncă (curs) 
Moraru Ina, a/u 

сab.339 
meet.google.com/jaf-dceo-vng 

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

сab. 345_____ 
meet.google.com/xin-yydv-pzo 

10.03 Joi Modelul cognitiv şi comportamental în 
psihoterapie şi consiliere psihologică 

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

сab.344 
meet.google.com/igw-ckvx-wew 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 
сab.341 

meet.google.com/xin-yydv-pzo 

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

Cucereanu Mihai, dr., conf.univ 
сab.339 

https://meet.google.com/jht-cgbx-
roo 

Marketing educațional (curs) 
Zmuncila Ludmila, a/u 

сab.337 

https://meet.google.com/sow-fcav-ris
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11.03 Vineri Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ. 
сab.344 

meet.google.com/xin-yydv-pzo 

Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (sem) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab.341 

meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

Psihologia generațiilor și a 
comportamentului intergenerațional 

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

сab.339 
meet.google.com/hye-nrej-ojc 

 

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

cab. 247 
https://meet.google.com/nff-mejj-

ayu 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 
(sem.) 

Calancea Angela, dr., conf.univ 
сab.341 

meet.google.com/dkz-ixnt-bxw 

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

cab. 247 
https://meet.google.com/nff-mejj-

ayu 

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

cab. 247 
https://meet.google.com/nff-mejj-

ayu 
15.03 Marți Probleme actuale de cercetare în 

psihologie (sem.) 
Gribincea Zinaida, a/u 

сab.344 
meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

Modelul cognitiv şi comportamental în 
psihoterapie şi consiliere psihologică 

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

сab.341 
meet.google.com/igw-ckvx-wew 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (sem.) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab.344_____ 

meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

Psihologia organizaţiei și managementul 
resurselor umane în instituțiile 

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

Online 

16.03 Miercuri Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 
(sem) 

Calancea Angela, dr., conf.univ 
сab.344 

meet.google.com/gcu-pzdt-gwp 

Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (lab.) 

Caunova Natalia, dr., l/u 
сab.341 

https://meet.google.com/sow-fcav-
ris 

Etica comportamentului profesional  
(sem) 

Usaci Doina,  dr., conf. univ. 
Online 

https://meet.google.com/rvm-kiev-
oic  

Managementul cunoașterii și evaluării 
(sem) 

Roșca Tatiana, a/u 
сab._337____ 

https://meet.google.com/jzg-
awca-bfu 

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

Mohammadifard. Gholamali, dr., l/u 
сab.344 

meet.google.com/xsd-ziyo-dsm 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (sem) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab.341 

meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

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

Cucereanu Mihai, dr., conf.univ 
сab.339 

https://meet.google.com/jht-cgbx-
roo 

Strategii de management al grupului 
școlar (lab.) 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab._337___ 

meet.google.com/igw-ckvx-wew 

18.03 Vineri     
21.03 Luni Managementul proiectelor (lab.) 

Simion Simion Dănuț..a/u 
cab. 247 

https://meet.google.com/nff-mejj-
ayu 

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

сab.341 

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

cab. 247 
https://meet.google.com/nff-mejj-

ayu 

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

cab. 247 
https://meet.google.com/nff-mejj-

ayu 
22.03 Marți Modelul umanist în psihoterapie şi 

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

сab.344 
meet.google.com/xin-yydv-pzo 

Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (sem) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab.341 

meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

Psihologia generațiilor și a 
comportamentului intergenerațional 

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

сab.339 
meet.google.com/iyx-jvsk-auz 

 

23.03 Miercuri Modelul cognitiv şi comportamental în 
psihoterapie şi consiliere psihologică 

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

сab.344 
meet.google.com/igw-ckvx-wew 

Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (lab.) 

Caunova Natalia, dr., l/u 
сab.341 

https://meet.google.com/sow-fcav-
ris 

Evaluarea psihologică a personalului şi 
metode de cercetare a performanţelor în 

muncă (curs) 
Moraru Ina, a/u 

сab.339 
meet.google.com/anq-oqgh-inn 

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

сab. 345_____ 
meet.google.com/xin-yydv-pzo 

24.03 Joi Modelul cognitiv şi comportamental în 
psihoterapie şi consiliere psihologică 

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

сab.344 
meet.google.com/igw-ckvx-wew 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 
сab.341 

meet.google.com/xin-yydv-pzo 

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

Cucereanu Mihai, dr., conf.univ 
сab.339 

https://meet.google.com/jht-cgbx-
roo 

Marketing educațional (curs) 
Zmuncila Ludmila, a/u 

сab.337 

25.03 Vineri     

https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/sow-fcav-ris
https://meet.google.com/sow-fcav-ris
https://meet.google.com/rvm-kiev-oic
https://meet.google.com/rvm-kiev-oic
https://meet.google.com/jzg-awca-bfu
https://meet.google.com/jzg-awca-bfu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/sow-fcav-ris
https://meet.google.com/sow-fcav-ris


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

cab. 247 
https://meet.google.com/nff-mejj-

ayu 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 
(sem.) 

Calancea Angela, dr., conf.univ 
сab. 341 

meet.google.com/rnm-bowv-jtf 

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

cab. 247 
https://meet.google.com/nff-mejj-

ayu 

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

cab. 247 
https://meet.google.com/nff-mejj-

ayu 
29.03 Marți Probleme actuale de cercetare în 

psihologie (sem.) 
Gribincea Zinaida, a/u 

сab.344 
meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

Modelul cognitiv şi comportamental în 
psihoterapie şi consiliere psihologică 

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

сab.341 
meet.google.com/igw-ckvx-wew 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (sem.) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab.344_ 

meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

Psihologia organizaţiei și managementul 
resurselor umane în instituțiile 

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

Online 

30.03 Miercuri Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 
(sem) 

Calancea Angela, dr., conf.univ 
сab.344 

meet.google.com/mvd-wwyf-knk 

Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (lab) 

Caunova Natalia, dr., l/u 
сab.341 

https://meet.google.com/sow-fcav-
ris 

Etica comportamentului profesional  
(sem) 

Usaci Doina,  dr., conf. univ. 
Online 

https://meet.google.com/rvm-kiev-
oic  

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

сab._345____ 
meet.google.com/xin-yydv-pzo 

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

Mohammadifard. Gholamali, dr., l/u 
сab.344 

meet.google.com/bxh-tbnw-daa 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (curs) 

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ 
сab.341 

meet.google.com/xin-yydv-pzo 

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

Cucereanu Mihai, dr., conf.univ 
сab.339 

https://meet.google.com/jht-cgbx-
roo 

Marketing educațional (curs) 
Zmuncila Ludmila, a/u 

сab. 337 

01.04 Vineri     
04.04 Luni Managementul proiectelor (lab.) 

Simion Simion Dănuț..a/u 
cab. 247 

https://meet.google.com/nff-mejj-
ayu 

Managementul proiectelor (curs) 
Zmuncila Ludmila, a/u 

сab.341 

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

cab. 247 
https://meet.google.com/nff-mejj-

ayu 

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

cab. 247 
https://meet.google.com/nff-mejj-

ayu 
05.04 Marți Modelul umanist în psihoterapie şi 

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

сab.344 
meet.google.com/xin-yydv-pzo 

Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (sem) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab.341 

meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

Psihologia generațiilor și a 
comportamentului intergenerațional 

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

сab.339 
meet.google.com/ajj-cqzj-taa 

 

06.04 Miercuri Modelul cognitiv şi comportamental în 
psihoterapie şi consiliere psihologică 

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

сab.344 
meet.google.com/igw-ckvx-wew 

Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică (lab.) 

Caunova Natalia, dr., l/u 
сab.341 

https://meet.google.com/sow-fcav-
ris 

Evaluarea psihologică a personalului şi 
metode de cercetare a performanţelor în 

muncă (curs) 
Moraru Ina, a/u 

сab.339 
meet.google.com/cfe-mfnw-buc 

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

сab.345_____ 
meet.google.com/xin-yydv-pzo 

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

Rusnac Svetlana, dr., conf.univ. 
сab.344 

meet.google.com/xin-yydv-pzo 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (sem.) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab.341 

meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

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

Cucereanu Mihai, dr., conf.univ 
сab.339 

https://meet.google.com/jht-cgbx-
roo 

Marketing educațional (curs) 
Zmuncila Ludmila, a/u 

сab.337 

08.04 Vineri   Psihologia generațiilor și a 
comportamentului intergenerațional 

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

сab.339 
meet.google.com/nin-fbes-kbc 

 

11.04 Luni Probleme actuale de cercetare în Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii Probleme actuale de cercetare în  

https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/sow-fcav-ris
https://meet.google.com/sow-fcav-ris
https://meet.google.com/rvm-kiev-oic
https://meet.google.com/rvm-kiev-oic
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/sow-fcav-ris
https://meet.google.com/sow-fcav-ris


psihologie (sem.) 
Gribincea Zinaida, a/u 

сab.344 
meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

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

сab. 41 
meet.google.com/eyg-jeft-vbb 

psihologie (sem.) 
Gribincea Zinaida, a/u 

сab.344___ 
meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

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

Gribincea Zinaida, a/u 
сab.344 

meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

Modelul cognitiv şi comportamental în 
psihoterapie şi consiliere psihologică 

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

сab.341 
meet.google.com/igw-ckvx-wew 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (sem.) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab.344_____ 

meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

Psihologia organizaţiei și managementul 
resurselor umane în instituțiile 

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

Online 

13.04 Miercuri Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 
(sem) 

Calancea Angela, dr., conf.univ 
сab.344 

meet.google.com/pcg-tfrb-gvz 

Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (sem) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab.341 

meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

Etica comportamentului profesional  
(sem) 

Usaci Doina,  dr., conf. univ. 
Online 

https://meet.google.com/rvm-kiev-
oic  

Probleme actuale de cercetare în 
managementul educațional  evaluării 

(sem) 
Roșca Tatiana, a/u 

сab.337 
 https://meet.google.com/jnj-phbi-

upo 
14.04 Joi Modelul umanist în psihoterapie şi 

consiliere psihologică (sem) 
Gribincea Zinaida, a/u 

сab.344 
meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

 Evaluarea psihologică a personalului şi 
metode de cercetare a performanţelor în 

muncă (lab.) 
Moraru Ina, a/u 

сab.339 
meet.google.com/xkg-pwst-tuu 

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

сab.337 

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

сab.341 

  

18.04 Luni Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 
(sem) 

Calancea Angela, dr., conf.univ 
сab.344 

 

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

сab.341 

Psihologia generațiilor și a 
comportamentului intergenerațional 

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

сab.339 
meet.google.com/uev-atuo-wue 

 

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

Gribincea Zinaida, a/u 
сab.344 

meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

Modelul cognitiv şi comportamental în 
psihoterapie şi consiliere psihologică 

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

сab.341 
meet.google.com/igw-ckvx-wew 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (sem.) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab.339 

meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

 

20.04 Miercuri Modelul cognitiv şi comportamental în 
psihoterapie şi consiliere psihologică 

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

сab.344 
meet.google.com/igw-ckvx-wew 

Managementul proiectelor (curs) 
Zmuncila Ludmila, a/u 

сab.341 

Evaluarea psihologică a personalului şi 
metode de cercetare a performanţelor în 

muncă (curs) 
Moraru Ina, a/u 

сab.339 
meet.google.com/xdo-savu-biw 

Probleme actuale de cercetare în 
managementul educațional (sem) 

Roșca Tatiana, a/u 
сab. 337_____ 

https://meet.google.com/jnj-phbi-
upo 

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

Gribincea Zinaida, a/u 
сab.344 

meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

Modelul cognitiv şi comportamental în 
psihoterapie şi consiliere psihologică 

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

сab.341 
meet.google.com/igw-ckvx-wew 

Evaluarea psihologică a personalului şi 
metode de cercetare a performanţelor în 

muncă (lab.) 
Moraru Ina, a/u 

сab.339 
meet.google.com/stk-tszn-iwu 

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

сab.337 

22.04 Vineri     

02.05 Luni     
03.05 Marți Modelul cognitiv şi comportamental în Probleme actuale de cercetare în Psihologia generațiilor și a  

https://meet.google.com/rvm-kiev-oic
https://meet.google.com/rvm-kiev-oic
https://meet.google.com/jnj-phbi-upo
https://meet.google.com/jnj-phbi-upo
https://meet.google.com/jnj-phbi-upo
https://meet.google.com/jnj-phbi-upo


psihoterapie şi consiliere psihologică 
(lab.) 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.344 

meet.google.com/igw-ckvx-wew 

psihologie (sem.) 
Gribincea Zinaida, a/u 

сab.341 
meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

comportamentului intergenerațional 
(sem.) 

Caunenco Irina, dr., conf.univ 
сab.339 

meet.google.com/qnb-hftq-cvc 
04.05 Miercuri Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 

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

сab.344 
meet.google.com/vfb-mfzt-hbr 

Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (sem) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab.341 

meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

Etica comportamentului profesional  
(sem) 

Usaci Doina,  dr., conf. univ. 
Online 

https://meet.google.com/rvm-kiev-
oic  

Probleme actuale de cercetare în 
managementul educațional  evaluării 

(sem) 
Roșca Tatiana, a/u 

сab.337 
https://meet.google.com/jnj-phbi-

upo 
05.05 Joi Psihanaliza: teorie şi practică 

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

сab.344 
meet.google.com/pit-srjy-dbc 

Managementul proiectelor (curs) 
Zmuncila Ludmila, a/u 

сab.341 

Evaluarea psihologică a personalului şi 
metode de cercetare a performanţelor în 

muncă (lab.) 
Moraru Ina, a/u 

сab.339 
meet.google.com/ubp-ssxj-fvy 

 

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

Gribincea Zinaida, a/u 
сab.344 

meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 
(sem.) 

Calancea Angela, dr., conf.univ 
сab. 341 

meet.google.com/nop-xssf-qmv 

Psihologia generațiilor și a 
comportamentului intergenerațional 

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

сab.339 
meet.google.com/sqd-qwrr-ymr 

 

09.05 Luni     
10.05 Marți Modelul cognitiv şi comportamental în 

psihoterapie şi consiliere psihologică 
(lab.) 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.344 

meet.google.com/igw-ckvx-wew 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (sem.) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab.341 

meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

Psihologia generațiilor și a 
comportamentului intergenerațional 

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

сab.339 
meet.google.com/sox-eoey-hfy 

 

11.05 Miercuri Modelul cognitiv şi comportamental în 
psihoterapie şi consiliere psihologică 

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

сab.344 
meet.google.com/igw-ckvx-wew 

Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică (sem) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab.341 

meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

Etica comportamentului profesional  
(sem) 

Usaci Doina,  dr., conf. univ. 
Online 

https://meet.google.com/rvm-kiev-
oic  

Probleme actuale de cercetare în 
managementul educațional  evaluării 

(sem) 
Roșca Tatiana, a/u 

сab.337 
https://meet.google.com/jnj-phbi-

upo 
12.05 Joi Psihanaliza: teorie şi practică 

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

сab.344 
meet.google.com/ofx-hczb-snk 

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

сab.341 

Evaluarea psihologică a personalului şi 
metode de cercetare a performanţelor în 

muncă (lab.) 
Moraru Ina, a/u 

сab.339 
meet.google.com/mir-fzef-pbb 

 

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

Gribincea Zinaida, a/u 
сab.344 

meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii 
(sem.) 

Calancea Angela, dr., conf.univ 
сab.341 

meet.google.com/wdf-ouyn-bxz 

Psihologia generațiilor și a 
comportamentului intergenerațional 

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

сab.339 
meet.google.com/vzi-yhqd-pzr 

 

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

Gribincea Zinaida, a/u 
сab.344 

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

сab.341 

Psihologia generațiilor și a 
comportamentului intergenerațional 

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

 

https://meet.google.com/rvm-kiev-oic
https://meet.google.com/rvm-kiev-oic
https://meet.google.com/jnj-phbi-upo
https://meet.google.com/jnj-phbi-upo
https://meet.google.com/rvm-kiev-oic
https://meet.google.com/rvm-kiev-oic
https://meet.google.com/jnj-phbi-upo
https://meet.google.com/jnj-phbi-upo


meet.google.com/tac-vxfz-nnk сab.339 
meet.google.com/xyk-trht-nex 

17.05 Marți Modelul cognitiv şi comportamental în 
psihoterapie şi consiliere psihologică 

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

сab.344 
meet.google.com/igw-ckvx-wew 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (sem.) 

Gribincea Zinaida, a/u 
сab.341 

meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

  

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

Gribincea Zinaida, a/u 
сab.341 

meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

Evaluarea psihologică a personalului şi 
metode de cercetare a performanţelor în 

muncă (lab.) 
Moraru Ina, a/u 

сab.339 
meet.google.com/xim-ozjt-dxb 

 

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

Mohammadifard. Gholamali, dr., l/u 
сab.344 

meet.google.com/acq-htgk-gkw 

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

сab.341 

Evaluarea psihologică a personalului şi 
metode de cercetare a performanţelor în 

muncă (lab.) 
Moraru Ina, a/u 

сab.339 
meet.google.com/yha-wuiu-yzw 

 

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

Gribincea Zinaida, a/u 
сab.344 

meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

 Etica comportamentului profesional  
(sem) 

Usaci Doina,  dr., conf. univ. 
Online 

https://meet.google.com/rvm-kiev-
oic  

 

Sesiunea de vară 
23.05 Luni Managementul proiectelor (lab.) 

Simion Simion Dănuț..a/u 
cab. 247 

https://meet.google.com/nff-mejj-
ayu 

Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică  

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

сab.341 
meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

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

cab. 247 
https://meet.google.com/nff-mejj-

ayu 

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

cab. 247 
https://meet.google.com/nff-mejj-

ayu 

25.05 Miercuri Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică  

Mohammadifard. Gholamali, dr., l/u 
сab.344 

meet.google.com/pje-xecr-tze 

Psihanaliza: teorie şi practică 
psihoterapeutică  

Caunova Natalia, dr., l/u 
сab.341 

https://meet.google.com/sow-fcav-
ris 

Dezvoltarea resurselor umane: proces, 
practice și perspective  

Cucereanu Mihai, dr., conf.univ 
сab.339 

https://meet.google.com/jht-cgbx-
roo 

Strategii de management al grupului 
școlar (curs) 

Balode Neli,  dr., l/u 
сab._337___ 

meet.google.com/igw-ckvx-wew 

27.05 Vineri Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (curs) 

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

сab.344 
meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

Modelul cognitiv şi comportamental în 
psihoterapie şi consiliere psihologică  

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.341 

meet.google.com/igw-ckvx-wew 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (curs) 

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

сab.344 
meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

Managementul cunoașterii și evaluării  
Roșca Tatiana, a/u 

сab.337 

30.05 Luni Modelul umanist în psihoterapie şi 
consiliere psihologică  

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

сab.344 
meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

Managementul proiectelor  
Zmuncila Ludmila, a/u 

сab.341 

Psihologia generațiilor și a 
comportamentului intergenerațional  

Caunenco Irina, dr., conf.univ 
сab.339 

 
 

Psihologia organizaţiei și managementul 
resurselor umane în instituțiile 

educaționale  
Parhomenco Lilia, dr., l/u 

сab.337 

31.05 Marți Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii  
Calancea Angela, dr., conf.univ 

Probleme actuale de cercetare în 
psihologie (curs) 

Etica comportamentului profesional  
Usaci Doina,  dr., conf. univ. 

Marketing educațional  
Zmuncila Ludmila, a/u 

https://meet.google.com/rvm-kiev-oic
https://meet.google.com/rvm-kiev-oic
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/nff-mejj-ayu
https://meet.google.com/sow-fcav-ris
https://meet.google.com/sow-fcav-ris


 
Decanul Facultăţii Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei                                                                                 
dr. Svetlana RUSNAC    

сab.344 
meet.google.com/hgc-wasa-zyk 

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

сab.341 
meet.google.com/tac-vxfz-nnk 

Online 
meet.google.com/igw-ckvx-wew 

 

сab.337 

02.06 Joi Modelul cognitiv şi comportamental în 
psihoterapie şi consiliere psihologică  

Balode Neli,  dr., l/u 
сab.344 

meet.google.com/igw-ckvx-wew 

Somatopsihologia şi psihologia sănătăţii  
Calancea Angela, dr., conf.univ 

сab.341 
meet.google.com/qnt-bvzq-vbd 

Evaluarea psihologică a personalului şi 
metode de cercetare a performanţelor în 

muncă 
Moraru Ina, a/u 

сab.339 
meet.google.com/new-fbkd-myz 

Probleme actuale de cercetare în 
managementul educațional  evaluării  

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

сab.337 


