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ORARUL FACULTĂŢII ȘTIINȚE SOCIALE ȘI ALE EDUCAȚIEI, ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ  

Anul II 

ZI DATA ORA Psihologie: gr. I-PS-211-11  Psihologie: gr. I-PS-212-12  Asistență socială: gr. I-AS-213-11 

L
U

N
I 

30.01 08.00-

09.30 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (curs) 

Moraru Ina, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Introducere în 

patopsihologie (curs) Musienco Natalia, c. 

341 

Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Statistică aplicată în asistența 

socială (curs) Moraru Ina, c. 339 

09.40 

11.10 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (curs) 

Moraru Ina, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Introducere în 

patopsihologie (curs) Musienco Natalia, c. 

341 

Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Statistică aplicată în asistența 

socială (curs) Moraru Ina, c. 339 

11.20 

12.50 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (curs) 

Moraru Ina, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Introducere în 

patopsihologie (curs) Musienco Natalia, c. 

341 

Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Statistică aplicată în asistența 

socială (curs) Moraru Ina, c. 339 

M
A

R
Ț

I 

31.01 08.00-

09.30 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Teorii şi orientări 

metodologice în evaluarea personalităţii 

(curs) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Introducere în 

patopsihologie (curs) Musienco Natalia, c. 

341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Bunăstarea 

socială: concept și dimensiuni, indici de bunăstare, normă 

socială (curs) Țărnă Vadim, c. 222 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Teorii şi orientări 

metodologice în evaluarea personalităţii 

(curs) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Introducere în 

patopsihologie (curs) Musienco Natalia, c. 

341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Bunăstarea 

socială: concept și dimensiuni, indici de bunăstare, normă 

socială (curs) Țărnă Vadim, c. 222 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Teorii şi orientări 

metodologice în evaluarea personalităţii 

(curs) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Semiologia și 

clasificările internaţionale ale maladiilor psihice 

(curs) Musienco Natalia, c. 341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Bunăstarea 

socială: concept și dimensiuni, indici de bunăstare, normă 

socială (curs) Țărnă Vadim, c. 222 

M
IE

R
C

U
R

I 

01.02 08.00-

09.30 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Introducere în 

patopsihologie (curs) Musienco Natalia, c. 

339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

pedagogică (curs) Gribincea Zinaida, c. 341 
Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Introducere în patopsihologie (curs) 

Musienco Natalia, c. 339 

09.40 

11.10 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Introducere în 

patopsihologie (curs) Musienco Natalia, c. 

339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

pedagogică (curs) Gribincea Zinaida, c. 341 
Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Introducere în patopsihologie (curs) 

Musienco Natalia, c. 339 

11.20 

12.50 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Introducere în 

patopsihologie (curs) Musienco Natalia, c. 

339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

pedagogică (curs) Gribincea Zinaida, c. 341 

Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Introducere în patopsihologie (curs) 

Musienco Natalia, c. 339 

J
O

I 

02.02 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

copilului cu nevoi speciale şi educaţia 

incluzivă (curs) Haraz Svetlana, c. 339 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Dinamica grupului social, 

influenţa şi procesele intragrupale (curs) 

Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Aspecte ale 

incluziunii persoanelor cu nevoi speciale (curs) Haraz 

Svetlana, c. 339 

http://www.psiedu.ubbcluj.ro/doc/fise-discipline/stiinte-ale-educatiei/PLR3609-Educatie-incluziva.pdf


09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

copilului cu nevoi speciale şi educaţia 

incluzivă (curs) Haraz Svetlana, c. 339 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Dinamica grupului social, 

influenţa şi procesele intragrupale (curs) 

Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Aspecte ale 

incluziunii persoanelor cu nevoi speciale (curs) Haraz 

Svetlana, c. 339 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

copilului cu nevoi speciale şi educaţia 

incluzivă (curs) Haraz Svetlana, c. 339 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Dinamica grupului social, 

influenţa şi procesele intragrupale (curs) 

Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Aspecte ale 

incluziunii persoanelor cu nevoi speciale (curs) Haraz 

Svetlana, c. 339 

V
IN

E
R

I 

03.02 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Dinamica grupului social, 

influenţa şi procesele intragrupale (curs) 

Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (curs) 

Moraru Ina, c. 341 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / Dinamica 

grupului social, influenţa şi procesele intragrupale (curs) 

Roșca Tatiana, c. 339 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Dinamica grupului social, 

influenţa şi procesele intragrupale (curs) 

Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (curs) 

Moraru Ina, c. 341 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / Dinamica 

grupului social, influenţa şi procesele intragrupale (curs) 

Roșca Tatiana, c. 339 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Dinamica grupului social, 

influenţa şi procesele intragrupale (curs) 

Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (curs) 

Moraru Ina, c. 341 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / Dinamica 

grupului social, influenţa şi procesele intragrupale (curs) 

Roșca Tatiana, c. 339 

ZI DATA ORA Psihologie: gr. I-PS-211-11  Psihologie: gr. I-PS-212-12  Asistență socială: gr. I-AS-213-11 

L
U

N
I 

06.02 08.00-

09.30 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (curs) 

Moraru Ina, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Introducere în 

patopsihologie (seminar) Musienco Natalia, 

c. 341 

Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Statistică aplicată în asistența 

socială (curs) Moraru Ina, c. 339 

09.40 

11.10 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (curs) 

Moraru Ina, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Introducere în 

patopsihologie (seminar) Musienco Natalia, 

c. 341 

Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Statistică aplicată în asistența 

socială (curs) Moraru Ina, c. 339 

11.20 

12.50 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (curs) 

Moraru Ina, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Introducere în 

patopsihologie (seminar) Musienco Natalia, 

c. 341 

Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Statistică aplicată în asistența 

socială (curs) Moraru Ina, c. 339 

M
A

R
Ț

I 

07.02 08.00-

09.30 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Teorii şi orientări 

metodologice în evaluarea personalităţii 

(curs) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Semiologia și 

clasificările internaţionale ale maladiilor psihice 

(curs) Musienco Natalia, c. 341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Bunăstarea 

socială: concept și dimensiuni, indici de bunăstare, normă 

socială (curs) Țărnă Vadim, c. 222 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Teorii şi orientări 

metodologice în evaluarea personalităţii 

(curs) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Semiologia și 

clasificările internaţionale ale maladiilor psihice 

(curs) Musienco Natalia, c. 341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Bunăstarea 

socială: concept și dimensiuni, indici de bunăstare, normă 

socială (curs) Țărnă Vadim, c. 222 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (curs) Roșca 

Tatiana, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Semiologia și 

clasificările internaţionale ale maladiilor psihice 

(curs) Musienco Natalia, c. 341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Caliatea vieții 

individului în societate, indicile dezvoltării umane (IDU) 

(curs) Țărnă Vadim, c. 222 

M
IE

R
C

U

R
I 08.02 08.00-

09.30 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Introducere în 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

pedagogică (curs) Gribincea Zinaida, c. 341 
Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Introducere în patopsihologie (curs) 

http://www.psiedu.ubbcluj.ro/doc/fise-discipline/stiinte-ale-educatiei/PLR3609-Educatie-incluziva.pdf
http://www.psiedu.ubbcluj.ro/doc/fise-discipline/stiinte-ale-educatiei/PLR3609-Educatie-incluziva.pdf


patopsihologie (curs) Musienco Natalia, c. 

339 

Musienco Natalia, c. 339 

09.40 

11.10 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Introducere în 

patopsihologie (curs) Musienco Natalia, c. 

339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

pedagogică (curs) Gribincea Zinaida, c. 341 
Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Introducere în patopsihologie (curs) 

Musienco Natalia, c. 339 

11.20 

12.50 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Semiologia și 

clasificările internaţionale ale maladiilor psihice 

(curs) Musienco Natalia, c. 339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

pedagogică (seminar) Gribincea Zinaida, c. 

341 

Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Semiologia psihopatologică (curs) 

Musienco Natalia, c. 339 

J
O

I 

09.02 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

copilului cu nevoi speciale şi educaţia 

incluzivă (curs) Haraz Svetlana, c. 339 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Dinamica grupului social, 

influenţa şi procesele intragrupale (curs) 

Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Aspecte ale 

incluziunii persoanelor cu nevoi speciale (curs) Haraz 

Svetlana, c. 339 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

copilului cu nevoi speciale şi educaţia 

incluzivă (curs) Haraz Svetlana, c. 339 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Dinamica grupului social, 

influenţa şi procesele intragrupale (curs) 

Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Aspecte ale 

incluziunii persoanelor cu nevoi speciale (curs) Haraz 

Svetlana, c. 339 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

copilului cu nevoi speciale şi educaţia 

incluzivă (seminar) Haraz Svetlana, c. 339 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Comunicarea intergrupală, 

masele şi instrumentele de guvernare politică 

(curs) Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Aspecte ale 

incluziunii persoanelor cu nevoi speciale (seminar) Haraz 

Svetlana, c. 339 

V
IN

E
R

I 

10.02 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Dinamica grupului social, 

influenţa şi procesele intragrupale (curs) 

Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (curs) 

Moraru Ina, c. 341 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / Dinamica 

grupului social, influenţa şi procesele intragrupale (curs) 

Roșca Tatiana, c. 339 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Dinamica grupului social, 

influenţa şi procesele intragrupale (curs) 

Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (curs) 

Moraru Ina, c. 341 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / Dinamica 

grupului social, influenţa şi procesele intragrupale (curs) 

Roșca Tatiana, c. 339 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Dinamica grupului social, 

influenţa şi procesele intragrupale (sem.) 

Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (curs) 

Moraru Ina, c. 341 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / Dinamica 

grupului social, influenţa şi procesele intragrupale (seminar) 

Roșca Tatiana, c. 339 

ZI DATA ORA Psihologie: gr. I-PS-211-11  Psihologie: gr. I-PS-212-12  Asistență socială: gr. I-AS-213-11 

L
U

N
I 

13.02 08.00-

09.30 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (curs) 

Moraru Ina, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Semiologia și 

clasificările internaţionale ale maladiilor psihice 

(curs) Musienco Natalia, c. 341 

Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Statistică aplicată în asistența 

socială (curs) Moraru Ina, c. 339 

09.40 

11.10 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (seminar) 

Moraru Ina, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Introducere în 

patopsihologie (seminar) Musienco Natalia, 

c. 341 

Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Statistică aplicată în asistența 

socială (seminar) Moraru Ina, c. 339 

11.20 

12.50 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Introducere în 
Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Statistică aplicată în asistența 

http://www.psiedu.ubbcluj.ro/doc/fise-discipline/stiinte-ale-educatiei/PLR3609-Educatie-incluziva.pdf
http://www.psiedu.ubbcluj.ro/doc/fise-discipline/stiinte-ale-educatiei/PLR3609-Educatie-incluziva.pdf
http://www.psiedu.ubbcluj.ro/doc/fise-discipline/stiinte-ale-educatiei/PLR3609-Educatie-incluziva.pdf


   Statistică aplicată în psihologie (seminar) 

Moraru Ina, c. 339 

patopsihologie (seminar) Musienco Natalia, 

c. 341 

socială (seminar) Moraru Ina, c. 339 
M

A
R

Ț
I 

14.02 08.00-

09.30 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (curs) Roșca 

Tatiana, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Domenii de asistenţă 

psihologică a tulburărilor mintale (curs) 

Musienco Natalia, c. 341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Caliatea vieții 

individului în societate, indicile dezvoltării umane (IDU) 

(curs) Țărnă Vadim, c. 222 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Teorii şi orientări 

metodologice în evaluarea personalităţii 

(seminar) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Domenii de asistenţă 

psihologică a tulburărilor mintale (curs) 

Musienco Natalia, c. 341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Bunăstarea 

socială: concept și dimensiuni, indici de bunăstare, normă 

socială (seminar) Țărnă Vadim, c. 222 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Teorii şi orientări 

metodologice în evaluarea personalităţii 

(seminar) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Domenii de asistenţă 

psihologică a tulburărilor mintale (curs) 

Musienco Natalia, c. 341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Bunăstarea 

socială: concept și dimensiuni, indici de bunăstare, normă 

socială (seminar) Țărnă Vadim, c. 222 

M
IE

R
C

U
R

I 

15.02 08.00-

09.30 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Introducere în 

patopsihologie (seminar) Musienco Natalia, 

c. 339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

pedagogică (seminar) Gribincea Zinaida, c. 

341 

Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Introducere în patopsihologie (seminar) 

Musienco Natalia, c. 339 

09.40 

11.10 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Introducere în 

patopsihologie (seminar) Musienco Natalia, 

c. 339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

pedagogică (seminar) Gribincea Zinaida, c. 

341 

Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Introducere în patopsihologie (seminar) 

Musienco Natalia, c. 339 

11.20 

12.50 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Introducere în 

patopsihologie (seminar) Musienco Natalia, 

c. 339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

pedagogică (seminar) Gribincea Zinaida, c. 

341 

Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Introducere în patopsihologie (seminar) 

Musienco Natalia, c. 339 

J
O

I 

16.02 08.00-

09.30 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Designul experimental în psihologie (curs) 

Iurchevici Iulia, c. 339 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Comunicarea intergrupală, 

masele şi instrumentele de guvernare politică 

(curs) Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Designul experimental în 

asistența socială (curs) Iurchevici Iulia, c. 339 

09.40 

11.10 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Designul experimental în psihologie (curs) 

Iurchevici Iulia, c. 339 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Dinamica grupului social, 

influenţa şi procesele intragrupale (seminar) 

Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Designul experimental în 

asistența socială (curs) Iurchevici Iulia, c. 339 

11.20 

12.50 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Designul experimental în psihologie (curs) 

Iurchevici Iulia, c. 339 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Dinamica grupului social, 

influenţa şi procesele intragrupale (seminar) 

Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Designul experimental în 

asistența socială (curs) Iurchevici Iulia, c. 339 

V
IN

E
R

I 

17.02 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Comunicarea intergrupală, 

masele şi instrumentele de guvernare politică 

(curs) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (curs) 

Moraru Ina, c. 341 

 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Dinamica grupului social, 

influenţa şi procesele intragrupale (seminar) 

Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (seminar) 

Moraru Ina, c. 341 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / Dinamica 

grupului social, influenţa şi procesele intragrupale (seminar) 

Roșca Tatiana, c. 339 



11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Dinamica grupului social, 

influenţa şi procesele intragrupale (seminar) 

Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (seminar) 

Moraru Ina, c. 341 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / Dinamica 

grupului social, influenţa şi procesele intragrupale (seminar) 

Roșca Tatiana, c. 339 

  

ZI DATA ORA Psihologie: gr. I-PS-211-11  Psihologie: gr. I-PS-212-12  Asistență socială: gr. I-AS-213-11 

L
U

N
I 

20.02 08.00-

09.30 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (curs) 

Moraru Ina, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Domenii de asistenţă 

psihologică a tulburărilor mintale (curs) 

Musienco Natalia, c. 341 

Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Statistică aplicată în asistența 

socială (curs) Moraru Ina, c. 339 

09.40 

11.10 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (seminar) 

Moraru Ina, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Semiologia și 

clasificările internaţionale ale maladiilor psihice 

(seminar) Musienco Natalia, c. 341 

Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Statistică aplicată în asistența 

socială (seminar) Moraru Ina, c. 339 

11.20 

12.50 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (seminar) 

Moraru Ina, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Semiologia și 

clasificările internaţionale ale maladiilor psihice 

(seminar) Musienco Natalia, c. 341 

Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Statistică aplicată în asistența 

socială (seminar) Moraru Ina, c. 339 

M
A

R
Ț

I 

21.02 08.00-

09.30 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (curs) Roșca 

Tatiana, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Domenii de asistenţă 

psihologică a tulburărilor mintale (curs) 

Musienco Natalia, c. 341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Caliatea vieții 

individului în societate, indicile dezvoltării umane (IDU) 

(curs) Țărnă Vadim, c. 222 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Teorii şi orientări 

metodologice în evaluarea personalităţii 

(seminar) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Semiologia și 

clasificările internaţionale ale maladiilor psihice 

(seminar) Musienco Natalia, c. 341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Bunăstarea 

socială: concept și dimensiuni, indici de bunăstare, normă 

socială (seminar) Țărnă Vadim, c. 222 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Teorii şi orientări 

metodologice în evaluarea personalităţii 

(seminar) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Semiologia și 

clasificările internaţionale ale maladiilor psihice 

(seminar) Musienco Natalia, c. 341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Bunăstarea 

socială: concept și dimensiuni, indici de bunăstare, normă 

socială (seminar) Țărnă Vadim, c. 222 

M
IE

R
C

U
R

I 

22.02 08.00-

09.30 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Semiologia și 

clasificările internaţionale ale maladiilor psihice 

(curs) Musienco Natalia, c. 339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

pedagogică (seminar) Gribincea Zinaida, c. 

341 

Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Semiologia psihopatologică (curs) 

Musienco Natalia, c. 339 

09.40 

11.10 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Semiologia și 

clasificările internaţionale ale maladiilor psihice 

(curs) Musienco Natalia, c. 339 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Personalitatea 

adultului: aspecte diferenţiale (curs) 

Gribincea Zinaida, c. 341 

Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Semiologia psihopatologică (curs) 

Musienco Natalia, c. 339 

11.20 

12.50 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Semiologia și 

clasificările internaţionale ale maladiilor psihice 

(curs) Musienco Natalia, c. 339 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Personalitatea 

adultului: aspecte diferenţiale (curs) 

Gribincea Zinaida, c. 341 

Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Semiologia psihopatologică (curs) 

Musienco Natalia, c. 339 

J
O

I 

23.02 08.00-

09.30 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Designul experimental în psihologie (curs) 

Iurchevici Iulia, c. 339 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Comunicarea intergrupală, 

masele şi instrumentele de guvernare politică 

(curs) Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Designul experimental în 

asistența socială (curs) Iurchevici Iulia, c. 339 

09.40 Modulul: Cercetare experimentală și Modulul: Psihologia grupului social şi a Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 



11.10 analiză statistică a datelor în psihologie / 

Designul experimental în psihologie 

(seminar) Iurchevici Iulia, c. 339 

organizaţiei / Dinamica grupului social, 

influenţa şi procesele intragrupale (seminar) 

Rosciupchin Diana, c. 339 

datelor în asistența socială / Designul experimental în 

asistența socială (seminar) Iurchevici Iulia, c. 339 

11.20 

12.50 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Designul experimental în psihologie 

(seminar) Iurchevici Iulia, c. 339 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Dinamica grupului social, 

influenţa şi procesele intragrupale (seminar) 

Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Designul experimental în 

asistența socială (seminar) Iurchevici Iulia, c. 339 

V
IN

E
R

I 

24.02 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Comunicarea intergrupală, 

masele şi instrumentele de guvernare politică 

(curs) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (curs) 

Moraru Ina, c. 341 

 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Dinamica grupului social, 

influenţa şi procesele intragrupale (seminar) 

Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (seminar) 

Moraru Ina, c. 341 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / Dinamica 

grupului social, influenţa şi procesele intragrupale (seminar) 

Roșca Tatiana, c. 339 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Dinamica grupului social, 

influenţa şi procesele intragrupale (seminar) 

Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (seminar) 

Moraru Ina, c. 341 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / Dinamica 

grupului social, influenţa şi procesele intragrupale (seminar) 

Roșca Tatiana, c. 339 

ZI DATA ORA Psihologie: gr. I-PS-211-11  Psihologie: gr. I-PS-212-12  Asistență socială: gr. I-AS-213-11 

L
U

N
I 

27.02 08.00-

09.30 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (curs) 

Moraru Ina, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Semiologia și 

clasificările internaţionale ale maladiilor psihice 

(seminar) Musienco Natalia, c. 341 

Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Statistică aplicată în asistența 

socială (curs) Moraru Ina, c. 339 

09.40 

11.10 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (seminar) 

Moraru Ina, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Domenii de asistenţă 

psihologică a tulburărilor mintale (seminar) 

Musienco Natalia, c. 341 

Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Statistică aplicată în asistența 

socială (seminar) Moraru Ina, c. 339 

11.20 

12.50 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (seminar) 

Moraru Ina, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Domenii de asistenţă 

psihologică a tulburărilor mintale (seminar) 

Musienco Natalia, c. 341 

Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Statistică aplicată în asistența 

socială (seminar) Moraru Ina, c. 339   

M
A

R
Ț

I 

28.02 08.00-

09.30 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (curs) Roșca 

Tatiana, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Domenii de asistenţă 

psihologică a tulburărilor mintale (seminar) 

Musienco Natalia, c. 341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Caliatea vieții 

individului în societate, indicile dezvoltării umane (IDU) 

(curs) Țărnă Vadim, c. 222 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (curs) Roșca 

Tatiana, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Domenii de asistenţă 

psihologică a tulburărilor mintale (seminar) 

Musienco Natalia, c. 341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Caliatea vieții 

individului în societate, indicile dezvoltării umane (IDU) 

(curs) Țărnă Vadim, c. 222 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Teorii şi orientări 

metodologice în evaluarea personalităţii 

(seminar) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Domenii de asistenţă 

psihologică a tulburărilor mintale (seminar) 

Musienco Natalia, c. 341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Bunăstarea 

socială: concept și dimensiuni, indici de bunăstare, normă 

socială (seminar) Țărnă Vadim, c. 222 

M
IE

R
C

U
R

I 01.03 08.00-

09.30 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Semiologia și 

clasificările internaţionale ale maladiilor psihice 

 Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Semiologia psihopatologică (curs) 

Musienco Natalia, c. 339 



(curs) Musienco Natalia, c. 339 

09.40 

11.10 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Introducere în 

patopsihologie (seminar) Musienco Natalia, 

c. 339 

 Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Introducere în patopsihologie (seminar) 

Musienco Natalia, c. 339 

11.20 

12.50 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Introducere în 

patopsihologie (seminar) Musienco Natalia, 

c. 339 

 Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Introducere în patopsihologie (seminar) 

Musienco Natalia, c. 339 

J
O

I 

02.03 08.00-

09.30 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Designul experimental în psihologie (curs) 

Iurchevici Iulia, c. 339 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Comunicarea intergrupală, 

masele şi instrumentele de guvernare politică 

(curs) Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Designul experimental în 

asistența socială (curs) Iurchevici Iulia, c. 339 

09.40 

11.10 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Designul experimental în psihologie 

(seminar) Iurchevici Iulia, c. 339 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Comunicarea intergrupală, 

masele şi instrumentele de guvernare politică 

(curs) Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Designul experimental în 

asistența socială (seminar) Iurchevici Iulia, c. 339 

11.20 

12.50 

 Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Dinamica grupului social, 

influenţa şi procesele intragrupale (seminar) 

Rosciupchin Diana, c. 339 

 

V
IN

E
R

I 

03.03 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Comunicarea intergrupală, 

masele şi instrumentele de guvernare politică 

(curs) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (curs) 

Moraru Ina, c. 341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Justiția socială și 

coeziunea socială (curs) Țărnă Vadim, c. 222 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Comunicarea intergrupală, 

masele şi instrumentele de guvernare politică 

(curs) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (seminar) 

Moraru Ina, c. 341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Caliatea vieții 

individului în societate, indicile dezvoltării umane (IDU) 

(seminar) Țărnă Vadim, c. 222 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Comunicarea intergrupală, 

masele şi instrumentele de guvernare politică 

(seminar) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (seminar) 

Moraru Ina, c. 341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Caliatea vieții 

individului în societate, indicile dezvoltării umane (IDU) 

(seminar) Țărnă Vadim, c. 222 

ZI DATA ORA Psihologie: gr. I-PS-211-11  Psihologie: gr. I-PS-212-12  Asistență socială: gr. I-AS-213-11 

L
U

N
I 

06.03 08.00-

09.30 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (curs) 

Moraru Ina, c. 339 

 Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Statistică aplicată în asistența 

socială (curs) Moraru Ina, c. 339 

09.40 

11.10 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (seminar) 

Moraru Ina, c. 339 

 Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Statistică aplicată în asistența 

socială (seminar) Moraru Ina, c. 339 

11.20 

12.50 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (seminar) 

Moraru Ina, c. 339 

 Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Statistică aplicată în asistența 

socială (seminar) Moraru Ina, c. 339 

M A R Ț
I 

07.03 08.00- Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Legislaţia 

http://www.psiedu.ubbcluj.ro/doc/fise-discipline/stiinte-ale-educatiei/PLR3609-Educatie-incluziva.pdf


09.30 teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (curs) Roșca 

Tatiana, c. 339 

adulte şi ale senectuţii / Personalitatea 

adultului: aspecte diferenţiale (curs) 

Gribincea Zinaida, c. 341 

internaţionala/naţională privind incluziunea socială (curs) 

Focșa Tatiana, c. 222 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (seminar) Roșca 

Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii Personalitatea 

adultului: aspecte diferenţiale (curs) 

Gribincea Zinaida, c. 341 

Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Legislaţia 

internaţionala/naţională privind incluziunea socială (curs) 

Focșa Tatiana, c. 222 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (seminar) Roșca 

Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Personalitatea 

adultului: aspecte diferenţiale (seminar) 

Gribincea Zinaida, c. 341 

Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Legislaţia 

internaţionala/naţională privind incluziunea socială (curs) 

Focșa Tatiana, c. 222 

M
IE

R
C

U
R

I 

08.03 08.00-

09.30 

   

09.40 

11.10 

   

11.20 

12.50 

   

J
O

I 

09.03 08.00-

09.30 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Designul experimental în psihologie 

(seminar) Iurchevici Iulia, c. 339 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Psihologie industrială şi 

organizaţională: generalități (curs) 

Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Designul experimental în 

asistența socială (seminar) Iurchevici Iulia, c. 339 

09.40 

11.10 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Designul experimental în psihologie 

(seminar) Iurchevici Iulia, c. 339 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Psihologie industrială şi 

organizaţională: generalități (curs) 

Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Designul experimental în 

asistența socială (seminar) Iurchevici Iulia, c. 339 

11.20 

12.50 

 Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Comunicarea intergrupală, 

masele şi instrumentele de guvernare politică 

(seminar) Rosciupchin Diana, c. 339 

 

V
IN

E
R

I 

10.03 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Comunicarea intergrupală, 

masele şi instrumentele de guvernare politică 

(curs) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (curs) 

Moraru Ina, c. 341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Justiția socială și 

coeziunea socială (curs) Țărnă Vadim, c. 222 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Comunicarea intergrupală, 

masele şi instrumentele de guvernare politică 

(seminar) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (seminar) 

Moraru Ina, c. 341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Caliatea vieții 

individului în societate, indicile dezvoltării umane (IDU) 

(seminar) Țărnă Vadim, c. 222 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Comunicarea intergrupală, 

masele şi instrumentele de guvernare politică 

(seminar) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (seminar) 

Moraru Ina, c. 341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Caliatea vieții 

individului în societate, indicile dezvoltării umane (IDU) 

(seminar) Țărnă Vadim, c. 222 

ZI DATA ORA Psihologie: gr. I-PS-211-11  Psihologie: gr. I-PS-212-12  Asistență socială: gr. I-AS-213-11 

L
U

N
I 

13.03 08.00-

09.30 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (seminar) 

Moraru Ina, c. 339 

 Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

datelor în asistența socială / Statistică aplicată în asistența 

socială (seminar) Moraru Ina, c. 339 

09.40 Modulul: Cercetare experimentală și  Modulul: Cercetare experimentală și analiză statistică a 

http://www.psiedu.ubbcluj.ro/doc/fise-discipline/stiinte-ale-educatiei/PLR3609-Educatie-incluziva.pdf
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11.10 analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (seminar) 

Moraru Ina, c. 339 

datelor în asistența socială / Statistică aplicată în asistența 

socială (seminar) Moraru Ina, c. 339 

11.20 

12.50 

   

M
A

R
Ț

I 

14.03 08.00-

09.30 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (curs) Roșca 

Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

copilului cu nevoi speciale şi educaţia 

incluzivă (curs) Haraz Svetlana, c. 339 

Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Legislaţia 

internaţionala/naţională privind incluziunea socială (curs) 

Focșa Tatiana, c. 222 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (seminar) Roșca 

Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

copilului cu nevoi speciale şi educaţia 

incluzivă (curs) Haraz Svetlana, c. 339 

Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Legislaţia 

internaţionala/naţională privind incluziunea socială (seminar) 

Focșa Tatiana, c. 222 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (seminar) Roșca 

Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

copilului cu nevoi speciale şi educaţia 

incluzivă (curs) Haraz Svetlana, c. 339 

Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Legislaţia 

internaţionala/naţională privind incluziunea socială (seminar) 

Focșa Tatiana, c. 222 

M
IE

R
C

U
R

I 

15.03 08.00-

09.30 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Domenii de asistenţă 

psihologică a tulburărilor mintale (curs) 

Musienco Natalia, c. 339 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Personalitatea 

adultului: aspecte diferenţiale (curs) 

Gribincea Zinaida, c. 341 

Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Domenii de asistenţă socială a tulburărilor 

mintale (curs) Musienco Natalia, c. 339 

09.40 

11.10 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Domenii de asistenţă 

psihologică a tulburărilor mintale (curs) 

Musienco Natalia, c. 339 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Personalitatea 

adultului: aspecte diferenţiale (seminar) 

Gribincea Zinaida, c. 341 

Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Domenii de asistenţă socială a tulburărilor 

mintale (curs) Musienco Natalia, c. 339 

11.20 

12.50 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Domenii de asistenţă 

psihologică a tulburărilor mintale (curs) 

Musienco Natalia, c. 339 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Personalitatea 

adultului: aspecte diferenţiale (seminar) 

Gribincea Zinaida, c. 341 

Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Domenii de asistenţă socială a tulburărilor 

mintale (curs) Musienco Natalia, c. 339 

J
O

I 

16.03 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

pedagogică (curs) Gribincea Zinaida, c. 339 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Psihologie industrială şi 

organizaţională: generalități (curs) 

Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / Cunoaştere şi 

autocunoaştere socială (curs) Iurchevici Iulia, c. 322 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

pedagogică (curs) Gribincea Zinaida, c. 339 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Comunicarea intergrupală, 

masele şi instrumentele de guvernare politică 

(seminar) Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / Cunoaştere şi 

autocunoaştere socială (curs) Iurchevici Iulia, c. 322 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

pedagogică (curs) Gribincea Zinaida, c. 339 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Comunicarea intergrupală, 

masele şi instrumentele de guvernare politică 

(seminar) Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / Cunoaştere şi 

autocunoaştere socială (curs) Iurchevici Iulia, c. 322 

V
IN

E
R

I 

17.03 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Psihologie industrială şi 

organizaţională: generalități (curs) Roșca 

Tatiana, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Statistică aplicată în psihologie (seminar) 

Moraru Ina, c. 341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Justiția socială și 

coeziunea socială (curs) Țărnă Vadim, c. 222 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Psihologie industrială şi 
Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Justiția socială și 

coeziunea socială (curs) Țărnă Vadim, c. 222 

http://www.psiedu.ubbcluj.ro/doc/fise-discipline/stiinte-ale-educatiei/PLR3609-Educatie-incluziva.pdf
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organizaţională: generalități (curs) Roșca 

Tatiana, c. 339 

Statistică aplicată în psihologie (seminar) 

Moraru Ina, c. 341 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Comunicarea intergrupală, 

masele şi instrumentele de guvernare politică 

(seminar) Roșca Tatiana, c. 339 

 Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Caliatea vieții 

individului în societate, indicile dezvoltării umane (IDU) 

(seminar) Țărnă Vadim, c. 222 

ZI DATA ORA Psihologie: gr. I-PS-211-11  Psihologie: gr. I-PS-212-12  Asistență socială: gr. I-AS-213-11 

L
U

N
I 

20.03 08.00-

09.30 

 Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Teorii şi orientări 

metodologice în evaluarea personalităţii 

(curs) Moraru Ina, c. 341 

Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / Intervenţia 

în pedagogia socială (curs) Simion Simion Dănuț, c. 222 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

copilului cu nevoi speciale şi educaţia 

incluzivă (seminar) Haraz Svetlana, c. 339 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Teorii şi orientări 

metodologice în evaluarea personalităţii 

(curs) Moraru Ina, c. 341 

Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / Intervenţia 

în pedagogia socială (curs) Simion Simion Dănuț, c. 222 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

copilului cu nevoi speciale şi educaţia 

incluzivă (seminar) Haraz Svetlana, c. 339 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Teorii şi orientări 

metodologice în evaluarea personalităţii 

(curs) Moraru Ina, c. 341 

Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / Intervenţia 

în pedagogia socială (curs) Simion Simion Dănuț, c. 222 

M
A

R
Ț

I 

21.03 08.00-

09.30 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (curs) Roșca 

Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

copilului cu nevoi speciale şi educaţia 

incluzivă (curs) Haraz Svetlana, c. 339 

Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Legislaţia 

internaţionala/naţională privind incluziunea socială (curs) 

Focșa Tatiana, c. 222 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (seminar) Roșca 

Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

copilului cu nevoi speciale şi educaţia 

incluzivă (seminar) Haraz Svetlana, c. 339 

Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Legislaţia 

internaţionala/naţională privind incluziunea socială (seminar) 

Focșa Tatiana, c. 222 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (seminar) Roșca 

Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

copilului cu nevoi speciale şi educaţia 

incluzivă (seminar) Haraz Svetlana, c. 339 

Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Legislaţia 

internaţionala/naţională privind incluziunea socială (seminar) 

Focșa Tatiana, c. 222 

M
IE

R
C

U
R

I 

22.03 08.00-

09.30 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Domenii de asistenţă 

psihologică a tulburărilor mintale (curs) 

Musienco Natalia, c. 339 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Particularităţile de 

personalitate ale bătrânilor (curs) Gribincea 

Zinaida, c. 341 

Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Domenii de asistenţă socială a tulburărilor 

mintale (curs) Musienco Natalia, c. 339 

09.40 

11.10 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Semiologia și 

clasificările internaţionale ale maladiilor psihice 

(seminar) Musienco Natalia, c. 339 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Particularităţile de 

personalitate ale bătrânilor (curs) Gribincea 

Zinaida, c. 341 

Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Semiologia psihopatologică (seminar) 

Musienco Natalia, c. 339 

11.20 

12.50 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Semiologia și 

clasificările internaţionale ale maladiilor psihice 

(seminar) Musienco Natalia, c. 339 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Personalitatea 

adultului: aspecte diferenţiale (seminar) 

Gribincea Zinaida, c. 341 

Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Semiologia psihopatologică (seminar) 

Musienco Natalia, c. 339 

J
O

I 

23.03 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

pedagogică (curs) Gribincea Zinaida, c. 339 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Psihologie industrială şi 

organizaţională: generalități (curs) 

Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / Cunoaştere şi 

autocunoaştere socială (curs) Iurchevici Iulia, c. 322 

http://www.psiedu.ubbcluj.ro/doc/fise-discipline/stiinte-ale-educatiei/PLR3609-Educatie-incluziva.pdf
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09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

pedagogică (seminar) Gribincea Zinaida, c. 

339 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Comunicarea intergrupală, 

masele şi instrumentele de guvernare politică 

(seminar) Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / Cunoaştere şi 

autocunoaştere socială (seminar) Iurchevici Iulia, c. 322 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

pedagogică (seminar) Gribincea Zinaida, c. 

339 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Comunicarea intergrupală, 

masele şi instrumentele de guvernare politică 

(seminar) Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / Cunoaştere şi 

autocunoaştere socială (seminar) Iurchevici Iulia, c. 322 

V
IN

E
R

I 

24.03 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Psihologie industrială şi 

organizaţională: generalități (curs) Roșca 

Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Teorii şi orientări 

metodologice în evaluarea personalităţii 

(curs) Moraru Ina, c. 341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Justiția socială și 

coeziunea socială (curs) Țărnă Vadim, c. 222 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Psihologie industrială şi 

organizaţională: generalități (curs) Roșca 

Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Teorii şi orientări 

metodologice în evaluarea personalităţii 

(seminar) Moraru Ina, c. 341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Justiția socială și 

coeziunea socială (seminar) Țărnă Vadim, c. 222 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Comunicarea intergrupală, 

masele şi instrumentele de guvernare politică 

(seminar) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Teorii şi orientări 

metodologice în evaluarea personalităţii 

(seminar) Moraru Ina, c. 341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Justiția socială și 

coeziunea socială (seminar) Țărnă Vadim, c. 222 

ZI DATA ORA Psihologie: gr. I-PS-211-11  Psihologie: gr. I-PS-212-12  Asistență socială: gr. I-AS-213-11 

L
U

N
I 

27.03 08.00-

09.30 

 Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Teorii şi orientări 

metodologice în evaluarea personalităţii 

(curs) Moraru Ina, c. 341 

Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / Intervenţia 

în pedagogia socială (curs) Simion Simion Dănuț, c. 222 

09.40 

11.10 

 Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Teorii şi orientări 

metodologice în evaluarea personalităţii 

(seminar) Moraru Ina, c. 341 

Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / Intervenţia 

în pedagogia socială (curs) Simion Simion Dănuț, c. 222 

11.20 

12.50 

 Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Teorii şi orientări 

metodologice în evaluarea personalităţii 

(seminar) Moraru Ina, c. 341 

Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / Intervenţia 

în pedagogia socială (seminar) Simion Simion Dănuț, c. 222 

M
A

R
Ț

I 

28.03 08.00-

09.30 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (curs) Roșca 

Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

copilului cu nevoi speciale şi educaţia 

incluzivă (curs) Haraz Svetlana, c. 339 

Modulul: Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / 

Psihopedagogia conflictului şi medierea socială (curs) Focșa 

Tatiana, c. 222 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (seminar) Roșca 

Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

copilului cu nevoi speciale şi educaţia 

incluzivă (seminar) Haraz Svetlana, c. 339 

Modulul: Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / 

Psihopedagogia conflictului şi medierea socială (curs) Focșa 

Tatiana, c. 222 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (seminar) Roșca 

Tatiana, c. 339 

 Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Legislaţia 

internaţionala/naţională privind incluziunea socială (seminar) 

Focșa Tatiana, c. 222 

M
IE

R
C

U

R
I 29.03 08.00-

09.30 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Domenii de asistenţă 
Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Particularităţile de 
Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Domenii de asistenţă socială a tulburărilor 
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psihologică a tulburărilor mintale (curs) 

Musienco Natalia, c. 339 

personalitate ale bătrânilor (curs) Gribincea 

Zinaida, c. 341 

mintale (curs) Musienco Natalia, c. 339 

09.40 

11.10 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Semiologia și 

clasificările internaţionale ale maladiilor psihice 

(seminar) Musienco Natalia, c. 339 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Particularităţile de 

personalitate ale bătrânilor (curs) Gribincea 

Zinaida, c. 341 

Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Semiologia psihopatologică (seminar) 

Musienco Natalia, c. 339 

11.20 

12.50 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Semiologia și 

clasificările internaţionale ale maladiilor psihice 

(seminar) Musienco Natalia, c. 339 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Personalitatea 

adultului: aspecte diferenţiale (seminar) 

Gribincea Zinaida, c. 341 

Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Semiologia psihopatologică (seminar) 

Musienco Natalia, c. 339 

J
O

I 

30.03 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

pedagogică (curs) Gribincea Zinaida, c. 339 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Psihologie industrială şi 

organizaţională: generalități (curs) 

Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / Cunoaştere şi 

autocunoaştere socială (curs) Iurchevici Iulia, c. 322 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

pedagogică (seminar) Gribincea Zinaida, c. 

339 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Psihologie industrială şi 

organizaţională: generalități (seminar) 

Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / Cunoaştere şi 

autocunoaştere socială (seminar) Iurchevici Iulia, c. 322 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

pedagogică (seminar) Gribincea Zinaida, c. 

339 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Psihologie industrială şi 

organizaţională: generalități (seminar) 

Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / Cunoaştere şi 

autocunoaştere socială (seminar) Iurchevici Iulia, c. 322 

V
IN

E
R

I 

31.03 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Psihologie industrială şi 

organizaţională: generalități (curs) Roșca 

Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (curs) Moraru 

Ina, c. 341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Justiția socială și 

coeziunea socială (seminar) Țărnă Vadim, c. 222 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Psihologie industrială şi 

organizaţională: generalități (seminar) Roșca 

Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (curs) Moraru 

Ina, c. 341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Justiția socială și 

coeziunea socială (seminar) Țărnă Vadim, c. 222 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Psihologie industrială şi 

organizaţională: generalități (seminar) Roșca 

Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Teorii şi orientări 

metodologice în evaluarea personalităţii 

(seminar) Moraru Ina, c. 341 

Modulul: Bunăstarea și justiția socială / Justiția socială și 

coeziunea socială (seminar) Țărnă Vadim, c. 222 

ZI DATA ORA Psihologie: gr. I-PS-211-11  Psihologie: gr. I-PS-212-12  Asistență socială: gr. I-AS-213-11 

L
U

N
I 

03.04 08.00-

09.30 

 Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (curs) Moraru 

Ina, c. 341 

Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / Intervenţia 

în pedagogia socială (curs) Simion Simion Dănuț, c. 222 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

copilului cu nevoi speciale şi educaţia 

incluzivă (seminar) Haraz Svetlana, c. 339 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (curs) Moraru 

Ina, c. 341 

Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / Intervenţia 

în pedagogia socială (curs) Simion Simion Dănuț, c. 222 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

copilului cu nevoi speciale şi educaţia 

incluzivă (seminar) Haraz Svetlana, c. 339 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (seminar) Moraru 

Ina, c. 341 

Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / Intervenţia 

în pedagogia socială (seminar) Simion Simion Dănuț, c. 222 



M
A

R
Ț

I 
04.04 08.00-

09.30 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (curs) Roșca 

Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

copilului cu nevoi speciale şi educaţia 

incluzivă (seminar) Haraz Svetlana, c. 339 

Modulul: Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / 

Psihopedagogia conflictului şi medierea socială (curs) Focșa 

Tatiana, c. 222 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (seminar) Roșca 

Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

copilului cu nevoi speciale şi educaţia 

incluzivă (seminar) Haraz Svetlana, c. 339 

Modulul: Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / 

Psihopedagogia conflictului şi medierea socială (curs) Focșa 

Tatiana, c. 222 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (seminar) Roșca 

Tatiana, c. 339 

 Modulul: Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / 

Psihopedagogia conflictului şi medierea socială (seminar) 

Focșa Tatiana, c. 222 

M
IE

R
C

U
R

I 

05.04 08.00-

09.30 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Semiologia și 

clasificările internaţionale ale maladiilor psihice 

(seminar) Musienco Natalia, c. 339 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Particularităţile de 

personalitate ale bătrânilor (curs) Gribincea 

Zinaida, c. 341 

Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Semiologia psihopatologică (seminar) 

Musienco Natalia, c. 339 

09.40 

11.10 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Domenii de asistenţă 

psihologică a tulburărilor mintale (seminar) 

Musienco Natalia, c. 339 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Particularităţile de 

personalitate ale bătrânilor (seminar) 

Gribincea Zinaida, c. 341 

Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Domenii de asistenţă socială a tulburărilor 

mintale (seminar) Musienco Natalia, c. 339 

11.20 

12.50 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Domenii de asistenţă 

psihologică a tulburărilor mintale (seminar) 

Musienco Natalia, c. 339 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Particularităţile de 

personalitate ale bătrânilor (seminar) 

Gribincea Zinaida, c. 341 

Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Domenii de asistenţă socială a tulburărilor 

mintale (seminar) Musienco Natalia, c. 339 

J
O

I 

06.04 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

pedagogică (seminar) Gribincea Zinaida, c. 

339 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Psihologie industrială şi 

organizaţională: generalități (seminar) 

Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / Socializare şi 

comunicare socială (curs) Iurchevici Iulia, c. 322 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Personalitatea 

adultului: aspecte diferenţiale (curs) 

Gribincea Zinaida, c. 339 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Psihologie industrială şi 

organizaţională: generalități (seminar) 

Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / Socializare şi 

comunicare socială (curs) Iurchevici Iulia, c. 322 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Personalitatea 

adultului: aspecte diferenţiale (curs) 

Gribincea Zinaida, c. 339 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Psihologie industrială şi 

organizaţională: generalități (seminar) 

Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / Cunoaştere şi 

autocunoaştere socială (seminar) Iurchevici Iulia, c. 322 

V
IN

E
R

I 

07.04 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Psihologie industrială şi 

organizaţională: generalități (seminar) Roșca 

Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (curs) Moraru 

Ina, c. 341 

Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Bariere de 

incluziune socială a persoanelor cu nevoi speciale și 

dezvoltarea competențelor sociale (curs) Țărnă Vadim, c. 

222 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Psihologie industrială şi 

organizaţională: generalități (seminar) Roșca 

Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (seminar) Moraru 

Ina, c. 341 

Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Bariere de 

incluziune socială a persoanelor cu nevoi speciale și 

dezvoltarea competențelor sociale (curs) Țărnă Vadim, c. 

222 

http://www.psiedu.ubbcluj.ro/doc/fise-discipline/stiinte-ale-educatiei/PLR3609-Educatie-incluziva.pdf
http://www.psiedu.ubbcluj.ro/doc/fise-discipline/stiinte-ale-educatiei/PLR3609-Educatie-incluziva.pdf


11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia grupului social şi a 

organizaţiei / Psihologie industrială şi 

organizaţională: generalități (seminar) Roșca 

Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (seminar) Moraru 

Ina, c. 341 

Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Bariere de 

incluziune socială a persoanelor cu nevoi speciale și 

dezvoltarea competențelor sociale (curs) Țărnă Vadim, c. 

222 

ZI DATA ORA Psihologie: gr. I-PS-211-11  Psihologie: gr. I-PS-212-12  Asistență socială: gr. I-AS-213-11 

L
U

N
I 

10.04 08.00-

09.30 

 Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (curs) Moraru 

Ina, c. 341 

Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / Intervenţia 

în pedagogia socială (curs) Simion Simion Dănuț, c. 222 

09.40 

11.10 

 Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (seminar) Moraru 

Ina, c. 341 

Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / Intervenţia 

în pedagogia socială (seminar) Simion Simion Dănuț, c. 222 

11.20 

12.50 

 Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (seminar) Moraru 

Ina, c. 341 

Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / Intervenţia 

în pedagogia socială (seminar) Simion Simion Dănuț, c. 222 

M
A

R
Ț

I 

11.04 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

supradotării (curs) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

supradotării (curs) Rosciupchin Diana, c. 

339 

Modulul: Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / 

Psihopedagogia conflictului şi medierea socială (curs) Focșa 

Tatiana, c. 222 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

supradotării (curs) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

supradotării (curs) Rosciupchin Diana, c. 

339 

Modulul: Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / 

Psihopedagogia conflictului şi medierea socială (seminar) 

Focșa Tatiana, c. 222 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

supradotării (curs) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

supradotării (curs) Rosciupchin Diana, c. 

339 

Modulul: Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / 

Psihopedagogia conflictului şi medierea socială (seminar) 

Focșa Tatiana, c. 222 

M
IE

R
C

U
R

I 

12.04 08.00-

09.30 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Domenii de asistenţă 

psihologică a tulburărilor mintale (seminar) 

Musienco Natalia, c. 339 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Particularităţile de 

personalitate ale bătrânilor (seminar) 

Gribincea Zinaida, c. 341 

Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Domenii de asistenţă socială a tulburărilor 

mintale (seminar) Musienco Natalia, c. 339 

09.40 

11.10 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Domenii de asistenţă 

psihologică a tulburărilor mintale (seminar) 

Musienco Natalia, c. 339 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Particularităţile de 

personalitate ale bătrânilor (seminar) 

Gribincea Zinaida, c. 341 

Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Domenii de asistenţă socială a tulburărilor 

mintale (seminar) Musienco Natalia, c. 339 

11.20 

12.50 

Modulul: Patopsihologia: teorie şi cadru 

aplicat în psihologie / Domenii de asistenţă 

psihologică a tulburărilor mintale (seminar) 

Musienco Natalia, c. 339 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Particularităţile de 

personalitate ale bătrânilor (seminar) 

Gribincea Zinaida, c. 341 

Modulul: Patopsihologie teorie şi cadru aplicat în 

asistență socială / Domenii de asistenţă socială a tulburărilor 

mintale (seminar) Musienco Natalia, c. 339 

J
O

I 

13.04 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Personalitatea 

adultului: aspecte diferenţiale (curs) 

Gribincea Zinaida, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Designul experimental în psihologie (curs) 

Rosciupchin Diana, c. 339 

13.00-

14.30 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / 

Socializare şi comunicare socială (curs) Iurchevici 

Iulia, c. 322 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Personalitatea 

adultului: aspecte diferenţiale (curs) 

Gribincea Zinaida, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Designul experimental în psihologie (curs) 

Rosciupchin Diana, c. 339 

14.40-

16.10 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / 

Socializare şi comunicare socială (curs) Iurchevici 

Iulia, c. 322 

http://www.psiedu.ubbcluj.ro/doc/fise-discipline/stiinte-ale-educatiei/PLR3609-Educatie-incluziva.pdf


11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Personalitatea 

adultului: aspecte diferenţiale (curs) 

Gribincea Zinaida, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Designul experimental în psihologie (curs) 

Rosciupchin Diana, c. 339 

16.20-

17.50 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / 

Socializare şi comunicare socială (seminar) 

Iurchevici Iulia, c. 322 

V
IN

E
R

I 

14.04 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Tinereţea: 

caracterizare generală şi substadii (curs) 

Popovici Adriana, c. 339 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (curs) Moraru 

Ina, c. 341 

Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Bariere de 

incluziune socială a persoanelor cu nevoi speciale și 

dezvoltarea competențelor sociale (curs) Țărnă Vadim, c. 

222 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Tinereţea: 

caracterizare generală şi substadii (curs) 

Popovici Adriana, c. 339 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (seminar) Moraru 

Ina, c. 341 

Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Bariere de 

incluziune socială a persoanelor cu nevoi speciale și 

dezvoltarea competențelor sociale (seminar) Țărnă Vadim, 

c. 222 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Tinereţea: 

caracterizare generală şi substadii (curs) 

Popovici Adriana, c. 339 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (seminar) Moraru 

Ina, c. 341 

Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Bariere de 

incluziune socială a persoanelor cu nevoi speciale și 

dezvoltarea competențelor sociale (seminar) Țărnă Vadim, 

c. 222 

ZI DATA ORA Psihologie: gr. I-PS-211-11  Psihologie: gr. I-PS-212-12  Asistență socială: gr. I-AS-213-11 

L
U

N
I 

24.04 08.00-

09.30 

   

09.40 

11.10 

   

11.20 

12.50 

   

M
A

R
Ț

I 

25.04 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

supradotării (curs) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

supradotării (curs) Rosciupchin Diana, c. 

339 

Modulul: Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / 

Psihopedagogia conflictului şi medierea socială (curs) Focșa 

Tatiana, c. 222 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

supradotării (seminar) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

supradotării (seminar) Rosciupchin Diana, c. 

339 

Modulul: Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / 

Psihopedagogia conflictului şi medierea socială (curs) Focșa 

Tatiana, c. 222 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

supradotării (seminar) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

supradotării (seminar) Rosciupchin Diana, c. 

339 

Modulul: Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / 

Psihopedagogia conflictului şi medierea socială (seminar) 

Focșa Tatiana, c. 222 

M
IE

R
C

U
R

I 

26.04 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

copilului cu nevoi speciale şi educaţia 

incluzivă (seminar) Haraz Svetlana, c. 339 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Tinereţea: 

caracterizare generală şi substadii (curs) 

Popovici Adriana, c. 341 

 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

copilului cu nevoi speciale şi educaţia 

incluzivă (seminar) Haraz Svetlana, c. 339 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Tinereţea: 

caracterizare generală şi substadii (curs) 

Popovici Adriana, c. 341 

 

11.20 

12.50 

 Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Tinereţea: 

caracterizare generală şi substadii (curs) 

Popovici Adriana, c. 341 

 

J
O

I 27.04 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Personalitatea 

adultului: aspecte diferenţiale (seminar) 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Designul experimental în psihologie (curs) 

13.00-

14.30 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / 

Socializare şi comunicare socială (curs) Iurchevici 

Iulia, c. 322 

http://www.psiedu.ubbcluj.ro/doc/fise-discipline/stiinte-ale-educatiei/PLR3609-Educatie-incluziva.pdf
http://www.psiedu.ubbcluj.ro/doc/fise-discipline/stiinte-ale-educatiei/PLR3609-Educatie-incluziva.pdf
http://www.psiedu.ubbcluj.ro/doc/fise-discipline/stiinte-ale-educatiei/PLR3609-Educatie-incluziva.pdf


Gribincea Zinaida, c. 339 Rosciupchin Diana, c. 339 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Personalitatea 

adultului: aspecte diferenţiale (seminar) 

Gribincea Zinaida, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Designul experimental în psihologie 

(seminar) Rosciupchin Diana, c. 339 

14.40-

16.10 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / 

Socializare şi comunicare socială (seminar) 

Iurchevici Iulia, c. 322 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Personalitatea 

adultului: aspecte diferenţiale (seminar) 

Gribincea Zinaida, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Designul experimental în psihologie 

(seminar) Rosciupchin Diana, c. 339 

16.20-

17.50 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / 

Socializare şi comunicare socială (seminar) 

Iurchevici Iulia, c. 322 

V
IN

E
R

I 

28.04 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Tinereţea: 

caracterizare generală şi substadii (curs) 

Popovici Adriana, c. 339 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (curs) Moraru 

Ina, c. 341 

Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Bariere de 

incluziune socială a persoanelor cu nevoi speciale și 

dezvoltarea competențelor sociale (curs) Țărnă Vadim, c. 

222 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Tinereţea: 

caracterizare generală şi substadii (seminar) 

Popovici Adriana, c. 339 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (curs) Moraru 

Ina, c. 341 

Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Bariere de 

incluziune socială a persoanelor cu nevoi speciale și 

dezvoltarea competențelor sociale (seminar) Țărnă Vadim, 

c. 222 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Tinereţea: 

caracterizare generală şi substadii (seminar) 

Popovici Adriana, c. 339 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (curs) Moraru 

Ina, c. 341 

 

ZI DATA ORA Psihologie: gr. I-PS-211-11  Psihologie: gr. I-PS-212-12  Asistență socială: gr. I-AS-213-11 

L
U

N
I 

01.05 08.00-

09.30 

   

09.40 

11.10 

   

11.20 

12.50 

   

M
A

R
Ț

I 

02.05 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

supradotării (curs) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

supradotării (curs) Rosciupchin Diana, c. 

339 

 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

supradotării (seminar) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

supradotării (seminar) Rosciupchin Diana, c. 

339 

Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Aspecte ale 

incluziunii persoanelor cu nevoi speciale (seminar) Haraz 

Svetlana, c. 339 

11.20 

12.50 

  Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Aspecte ale 

incluziunii persoanelor cu nevoi speciale (seminar) Haraz 

Svetlana, c. 339 

M
IE

R
C

U
R

I 

03.05 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

copilului cu nevoi speciale şi educaţia 

incluzivă (seminar) Haraz Svetlana, c. 339 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Tinereţea: 

caracterizare generală şi substadii (curs) 

Popovici Adriana, c. 341 

 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

copilului cu nevoi speciale şi educaţia 

incluzivă (seminar) Haraz Svetlana, c. 339 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Tinereţea: 

caracterizare generală şi substadii (seminar) 

Popovici Adriana, c. 341 

 

11.20  Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele  

http://www.psiedu.ubbcluj.ro/doc/fise-discipline/stiinte-ale-educatiei/PLR3609-Educatie-incluziva.pdf
http://www.psiedu.ubbcluj.ro/doc/fise-discipline/stiinte-ale-educatiei/PLR3609-Educatie-incluziva.pdf
http://www.psiedu.ubbcluj.ro/doc/fise-discipline/stiinte-ale-educatiei/PLR3609-Educatie-incluziva.pdf
http://www.psiedu.ubbcluj.ro/doc/fise-discipline/stiinte-ale-educatiei/PLR3609-Educatie-incluziva.pdf


12.50 adulte şi ale senectuţii / Tinereţea: 

caracterizare generală şi substadii (seminar) 

Popovici Adriana, c. 341 

J
O

I 

04.05 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Particularităţile de 

personalitate ale bătrânilor (curs) Gribincea 

Zinaida, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Designul experimental în psihologie (curs) 

Rosciupchin Diana, c. 339 

13.00-

14.30 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / 

Socializare şi comunicare socială (seminar) 

Iurchevici Iulia, c. 322 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Particularităţile de 

personalitate ale bătrânilor (curs) Gribincea 

Zinaida, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Designul experimental în psihologie 

(seminar) Rosciupchin Diana, c. 339 

14.40-

16.10 

Modulul: Psihologia cunoaşterii sociale / 

Socializare şi comunicare socială (seminar) 

Iurchevici Iulia, c. 322 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Personalitatea 

adultului: aspecte diferenţiale (seminar) 

Gribincea Zinaida, c. 339 

   

V
IN

E
R

I 

05.05 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Tinereţea: 

caracterizare generală şi substadii (curs) 

Popovici Adriana, c. 339 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (seminar) Moraru 

Ina, c. 341 

 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Tinereţea: 

caracterizare generală şi substadii (seminar) 

Popovici Adriana, c. 339 

Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (seminar) Moraru 

Ina, c. 341 

Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Bariere de 

incluziune socială a persoanelor cu nevoi speciale și 

dezvoltarea competențelor sociale (seminar) Țărnă Vadim, 

c. 222 

11.20 

12.50 

 Modulul: Psihodiagnosticul persoanei – 

teorie şi aplicare / Metode şi tehnici de 

psihodiagnoză a persoanei (seminar) Moraru 

Ina, c. 341 

Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Bariere de 

incluziune socială a persoanelor cu nevoi speciale și 

dezvoltarea competențelor sociale (seminar) Țărnă Vadim, 

c. 222 

ZI DATA ORA Psihologie: gr. I-PS-211-11  Psihologie: gr. I-PS-212-12  Asistență socială: gr. I-AS-213-11 

L
U

N
I 

08.05 08.00-

09.30 

   

09.40 

11.10 

   

11.20 

12.50 

   

M
A

R
Ț

I 

09.05 08.00-

09.30 

   

09.40 

11.10 

   

11.20 

12.50 

   

M
IE

R
C

U
R

I 10.05 08.00-

09.30 

 Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Tinereţea: 

caracterizare generală şi substadii (curs) 

Popovici Adriana, c. 341 

 

09.40 

11.10 

 Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Tinereţea: 

Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Aspecte ale 

incluziunii persoanelor cu nevoi speciale (seminar) Haraz 

http://www.psiedu.ubbcluj.ro/doc/fise-discipline/stiinte-ale-educatiei/PLR3609-Educatie-incluziva.pdf
http://www.psiedu.ubbcluj.ro/doc/fise-discipline/stiinte-ale-educatiei/PLR3609-Educatie-incluziva.pdf
http://www.psiedu.ubbcluj.ro/doc/fise-discipline/stiinte-ale-educatiei/PLR3609-Educatie-incluziva.pdf


caracterizare generală şi substadii (seminar) 

Popovici Adriana, c. 341 

Svetlana, c. 339 

11.20 

12.50 

  Modulul: Incluziunea socială- teorie şi aplicaţii / Aspecte ale 

incluziunii persoanelor cu nevoi speciale (seminar) Haraz 

Svetlana, c. 339 

J
O

I 

11.05 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Particularităţile de 

personalitate ale bătrânilor (curs) Gribincea 

Zinaida, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Designul experimental în psihologie 

(seminar) Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / 

Psihopedagogia conflictului şi medierea socială (seminar) 

Focșa Tatiana, c. 222 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Particularităţile de 

personalitate ale bătrânilor (curs) Gribincea 

Zinaida, c. 339 

Modulul: Cercetare experimentală și 

analiză statistică a datelor în psihologie / 

Designul experimental în psihologie 

(seminar) Rosciupchin Diana, c. 339 

Modulul: Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / 

Psihopedagogia conflictului şi medierea socială (seminar) 

Focșa Tatiana, c. 222 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Personalitatea 

adultului: aspecte diferenţiale (seminar) 

Gribincea Zinaida, c. 339 

  

V
IN

E
R

I 

12.05 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Tinereţea: 

caracterizare generală şi substadii (seminar) 

Popovici Adriana, c. 339 

  

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Tinereţea: 

caracterizare generală şi substadii (seminar) 

Popovici Adriana, c. 339 

  

11.20 

12.50 

   

ZI DATA ORA Psihologie: gr. I-PS-211-11  Psihologie: gr. I-PS-212-12  Asistență socială: gr. I-AS-213-11 

L
U

N
I 

15.05 08.00-

09.30 

  Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / Intervenţia 

în pedagogia socială (seminar) Simion Simion Dănuț, c. 222 

09.40 

11.10 

  Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / Intervenţia 

în pedagogia socială (seminar) Simion Simion Dănuț, c. 222 

11.20 

12.50 

  Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / Intervenţia 

în pedagogia socială (seminar) Simion Simion Dănuț, c. 222 

M
A

R
Ț

I 

16.05 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

supradotării (seminar) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

supradotării (seminar) Rosciupchin Diana, c. 

339 

Modulul: Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / 

Psihopedagogia conflictului şi medierea socială (seminar) 

Focșa Tatiana, c. 222 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

supradotării (seminar) Roșca Tatiana, c. 339 

Modulul: Psihologia educaţiei / Psihologia 

supradotării (seminar) Rosciupchin Diana, c. 

339 

Modulul: Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii / 

Psihopedagogia conflictului şi medierea socială (seminar) 

Focșa Tatiana, c. 222 

11.20 

12.50 

   

M
IE

R
C

U
R

I 17.05 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Particularităţile de 

personalitate ale bătrânilor (curs) Gribincea 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Tinereţea: 

caracterizare generală şi substadii (seminar) 

 

http://www.psiedu.ubbcluj.ro/doc/fise-discipline/stiinte-ale-educatiei/PLR3609-Educatie-incluziva.pdf


 

 

 

Decanul Facultăţii Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei  dr. Svetlana RUSNAC  

Zinaida, c. 339 Popovici Adriana, c. 341 

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Particularităţile de 

personalitate ale bătrânilor (seminar) 

Gribincea Zinaida, c. 339 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Tinereţea: 

caracterizare generală şi substadii (seminar) 

Popovici Adriana, c. 341 

 

11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Particularităţile de 

personalitate ale bătrânilor (seminar) 

Gribincea Zinaida, c. 339 

  

J
O

I 

18.05 08.00-

09.30 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Particularităţile de 

personalitate ale bătrânilor (seminar) 

Gribincea Zinaida, c. 339 

  

09.40 

11.10 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Particularităţile de 

personalitate ale bătrânilor (seminar) 

Gribincea Zinaida, c. 339 

  

11.20 

12.50 

Modulul: Psihologia dezvoltării: vârstele 

adulte şi ale senectuţii / Particularităţile de 

personalitate ale bătrânilor (seminar) 

Gribincea Zinaida, c. 339 

  

V
IN

E
R

I 

19.05 08.00-

09.30 

   

09.40 

11.10 

   

11.20 

12.50 

   


