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 FEF 1901 aud. 208 PP 1901 aud. 210 PP 1801 aud.220 IEC 1801 aud.204 

1  
---------------------------------------------- 

Psihologia dezvoltării (curs) 

Ilicciev M., asist.univ.  

e-learning.usch.md 

ilicciev.maxim@usch.md 

Teoria și metod. matematicii I (curs) 

Ujacov A., asist.univ. 

a_ujacov@yahoo.com 

Viber/ 079115455 

Istoria modernă universală (curs) 

Ghelețchi I., dr.conf.univ. 

 e-learning.usch.md 

ilicciev.maxim@usch.md 

2 Modul: Fundamentele psihologiei  (curs) 
Ilicciev M., asist.univ. 

e-learning.usch.md 

ilicciev.maxim@usch.md 

Teoria și metodologia dezvoltării limbajului și a 

comunicării la preșcolari (curs) 

Barbă M., asist.univ. 

e-learning.usch.md 

viber/ 079235188 
 

Teoria și metod. matematicii I 

(seminar) 

Ujacov A., asist.univ. 

a_ujacov@yahoo.com 

Viber/ 079115455 

Istoria modernă universală (curs) 

Ghelețchi I., dr.conf.univ.   

   e-learning.usch.md 

gheletchii.ion@gmail.com 

viber/060068209           Istoria modernă 
universală (seminar) 

Ghelețchi I., dr.conf.univ.  

e-learning.usch.md 

gheletchii.ion@gmail.com 

viber/060068209 
3 Modul: Fundamentele psihologiei  (seminar) 

Ilicciev M., asist.univ. 

e-learning.usch.md 

ilicciev.maxim@usch.md 

Modul: Teoria generală a procesului de 

învățământ (curs) 

Cojocari Sn., dr., conf. univ. 

e-learning.usch.md 
scfulgusor81@gmail.com 

Teoria și metodologia științelor (curs) 

Lungu P., dr. 

e-learning.usch.md 
lungu.polina.usc@gmail.com 

------------------------------------------------- 

M
a

r
ţi

 

1 Modul: Limba Engleză Contemporană (II) 

Fonetica limbii engleze (seminar) 

Pușnei I.,  dr.conf.univ./ Anatska T., PhD 

e-learning.usch.md 

irina.pushey@gmail.com 
 

Etică și cultură în domeniul științelor edc. (curs) 

Mihăilescu N., asist. univ. 

e-learning.usch.md 
chiriac.natalia@gmail.com 

 

A   r   t   a         o  r   a  t   o   r   i   c  ă       (   p   r   a   c   t   i    c   e  ) 

Danilceac O., asist.univ. 

e-learning.usch.md 
danilceac@gmail.com 

2 Modul: Limba Engleză Contemporană (II) 

Limba engleză și comunicare (seminar) 

Colodeeva L.,  dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 
colodeeva.liliana@usch.md 

Modul: Teoria generală a procesului de 

învățământ (seminar) 

Cojocari Sn., dr., conf. univ. 

e-learning.usch.md 
scfulgusor81@gmail.com 

 

A   r   t   a        o   r  a  t   o   r   i   c   ă     (c  u   r  s) 

Danilceac O., asist.univ.                              

       e-learning.usch.md 
danilceac@gmail.com  

     A   r   t   a      o  r   a  t   o   r   i   c  ă (practice) 

Danilceac O., asist.univ . 

       e-learning.usch.md 
danilceac@gmail.com   

3 Modul: Limba Engleză Contemporană (II) 

Limba engleză și comunicare (seminar) 

Colodeeva L.,  dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 
colodeeva.liliana@usch.md 

Psihologia dezvoltării (seminar) 

Ilicciev M., asist.univ. 

e-learning.usch.md 

ilicciev.maxim@usch.md 

Limba străină (curs), Matoșina N., asist.univ. 

  e-learning.usch.md 
pashali89@bk.ru                                                 Limba străină (practic) Matoșina N., asist.univ. 

  e-learning.usch.md 
pashali89@bk.ru 

M
ie

rc
u

ri
 

1 Conversație și audiere (limba engleză) 

(seminar) 

Pușnei I.,  dr.conf.univ. 

 e-learning.usch.md 

irina.pushey@gmail.com 

 
 

Etică și cultură în domeniul științelor edc. (seminar) 

Mihăilescu N., asist. univ. 

e-learning.usch.md 
chiriac.natalia@gmail.com 

Teoria și metod. Limbii și literaturii române II 

(curs) Axentii V., dr., conf. univ.  

 e-learning.usch.md 

viber/79487683          Teoria și metod. Limbii 
 și literaturii române I (seminar) 

Axentii V., dr., conf. univ. 

e-learning.usch.md 

viber/79487683   

Istoria modernă a universală (seminar) 

Ghelețchi I., dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 

gheletchii.ion@gmail.com 

viber/060068209 

2 Modul: Limba Engleză Contemporană (II) 

Limba engleză și comunicare (seminar) 

Colodeeva L.,  dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 
colodeeva.liliana@usch.md 

Modul: Teoria generală a procesului de învățământ 

(seminar) 

Cojocari Sn., dr., conf. univ. 

e-learning.usch.md 
scfulgusor81@gmail.com 

Teoria și metod. Educației muzicale la preșcolari 

(curs) 

Suvorov R., asist.univ. 

e-learning.usch.md 
viber/ 079853712 

Dezvoltarea personală și ghidarea în carieră (curs) 

Lungu P., dr. 

e-learning.usch.md 
lungu.polina.usc@gmail.com 

mailto:gheletchii.ion@gmail.com
mailto:gheletchii.ion@gmail.com
mailto:chiriac.natalia@gmail.com
mailto:danilceac@gmail.com
mailto:scfulgusor81@gmail.com
mailto:danilceac@gmail.com
mailto:danilceac@gmail.com
mailto:pashali89@bk.ru
mailto:gheletchii.ion@gmail.com


 

3 Modul: Fundamentele psihologiei  (curs) 

Ilicciev M., asist.univ. 

e-learning.usch.md 

ilicciev.maxim@usch.md 

Anatomia fiziologia și igiena copilului (curs) 

Culidobri L., asist.univ. 

e-learning.usch.md 
viber/79705136 

Teoria și metod. Educației muzicale  la preșcolari 

(seminar) 

Suvorov R., asist.univ. 

e-learning.usch.md 
viber/ 079853712 

Studii izvoare istorice. Arhivistică. 

Muzeologie.Laborator muzeistică (seminar)  

Croitoru C. dr., conf. univ. 

e-learning.usch.md 

costin_croitoru1@yahoo.com 

4 ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ Teoria și metodologia științelor (curs) 

Lungu P., dr.      

e-learning.usch.md 
lungu.polina.usc@gmail.com 
       -------------------------- 

Studii izvoare istorice. Arhivistică. Muzeologie. 

Laborator muzeistică  (curs) 

Croitoru C. dr., conf. univ. 

e-learning.usch.md 

costin_croitoru1@yahoo.com 

J
o
i 

1 Modul: Limba Franceză Contemporană (II) 

Limba franceză contemporană (seminar) 

Pintilii A.,  dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 
rewola66@yahoo.com 

Anatomia fiziologia și igiena copilului (seminar) 

Culidobri L., asist.univ. 

e-learning.usch.md 
viber/79705136 

Teoria și metod. matematicii I (curs) 

Ujacov A., asist.univ.        

a_ujacov@yahoo.com 

Viber/ 079115455 
        Teoria și metod. 

 matematicii I (seminar) 

Ujacov A., asist.univ. 

a_ujacov@yahoo.com 

Viber/ 079115455 

Istoria modernă a românilor (seminar) 

Chiciuc L.,dr. 

e-learning.usch.md 

chiciucl@yahoo.com 

2 Modul: Limba Engleză Contemporană (II) 

Morfologia limbii engleze (seminar) 

Pintilii A.,  dr.conf.univ./ Anatska T., PhD 

e-learning.usch.md 

rewola66@yahoo.com 

Teoria și metodologia dezvoltării limbajului și a 

comunicării la preșcolari (seminar) 

Barbă M., asist.univ. 

e-learning.usch.md 

viber/ 079235188 

Leadership (curs) 

Noni L., asist.univ. 

e-learning.usch.md 
 

3 Limba străină II (curs) 

Balțatu L., dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 

ludmilabalta@yahoo.com 

viber/68556089          Limba străină II (practice) 
Balțatu L., dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 

ludmilabalta@yahoo.com 

viber/68556089 

Limba străină II (curs) 

Matoșina N., asist.univ.   

e-learning.usch.md 
pashali89@bk.ru 

     Limba străină II (pr.) 
Matoșina N., asist.univ. 

  e-learning.usch.md 
pashali89@bk.ru 

   

Leadership (seminar) 

Noni L., asist.univ. 

e-learning.usch.md 
 

V
in

e
ri

  

1 Conversație și audiere (limba engleză) 

(seminar) 

Pușnei I.,  dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 

irina.pushey@gmail.com 

Modul: Teoria generală a procesului de 

învățământ (curs) 

Cojocari Sn., dr., conf. univ. 

e-learning.usch.md 
scfulgusor81@gmail.com 

Teoria și metod. Limbii și literaturii române I 

(curs) 

Axentii V., dr., conf. univ. 

e-learning.usch.md 

viber/79487683 
 

Dezvoltarea personală și ghidarea în carieră 

(seminar) 

Lungu P., dr. 

e-learning.usch.md 
lungu.polina.usc@gmail.com 

2 Etică și cultură profesională (curs) 

Mihăilescu N., asist. univ. 

 

e-learning.usch.md 
chiriac.natalia@gmail.com 

Praxiologia limbii române și caligrafia (seminar) 

Petcu V., dr. 

e-learning.usch.md 
viber/79223847 

petcuvaleria@mail.ru 

Teoria și metod. Limbii și literaturii române I 

(seminar) 

Axentii V., dr., conf. univ. 

e-learning.usch.md 

viber/79487683 

 

Istoria modernă a românilor (seminar) 

Șișicanu I., dr. hab. prof.univ 

e-learning.usch.md 
Ist. modernă a românilor (seminar) 

Chiciuc L.,dr. 

e-learning.usch.md 

chiciucl@yahoo.com 
3 Etică și cultură profesională (seminar) 

Mihăilescu N., asist. univ. 

e-learning.usch.md 
chiriac.natalia@gmail.com 

Praxiologia limbii române și caligrafia (practice) 

Petcu V., dr. 

e-learning.usch.md 
viber/79223847 

petcuvaleria@mail.ru 

Teoria și metodologia științelor (seminar) 

Lungu P., dr. 

e-learning.usch.md 
lungu.polina.usc@gmail.com 

Istoria modernă a românilor (curs) 
Șișicanu I., dr. hab. prof.univ. 

e-learning.usch.md 
 

mailto:ludmilabalta@yahoo.com
mailto:ludmilabalta@yahoo.com
mailto:chiciucl@yahoo.com


L
u

n
i 

 FEF 1701 aud. 330 FRE 1701 aud. 322 PP 1701 aud.214 

1  

Modul: Limba Franceză Contemporană (IV) 

Didactica limbii franceze  (curs) 

Talchiu R., asist.univ. 

e-learning.usch.md 

rodica.talchiu@gmail.com 

viber/079628981 
 

Modul: Limba Engleză Contemporană (IV) 

Exegeza textului  (seminar)  

Pintilii A.,  dr.conf.univ.    

e-learning.usch.md 

rewola66@yahoo.com             Modul: Literatura română III 
Poezia interbelică (seminar) 

Balțatu L., dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 

ludmilabalta@yahoo.com 

viber/68556089 

Teoria și metodologia istoriei și a educației moral-

spirituale (curs) 

Lungu P., dr. 

e-learning.usch.md 
lungu.polina.usc@gmail.com 

2 Modul: Limba Franceză Contemporană (IV) 

Didactica limbii franceze  (seminar) 

Talchiu R., asist.univ. 

rodica.talchiu@gmail.com 

viber/079628981 

Curs special ,, M.Eminescu și G.Vieru” (curs) 

Grosu L.,  dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 
viber / watssap 069455493 

Curs practic de educație tehnologică.Lucrul manual (curs) 

Lungu P., dr. 

e-learning.usch.md 
lungu.polina.usc@gmail.com 

3  

-------------------------------------------------------- 

 

Curs special ,, M.Eminescu și G.Vieru” (seminar) 

Grosu L.,  dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 
viber / watssap 069455493 

Teoria și metodologia educației fizice (curs) 

Vrabie S., asist.univ. 

e-learning.usch.md 
vrabie.silvia@usch.md 

M
a

r
ţi

 

1 Istoria literaturii americane (seminar) 

Colodeeva L.,  dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 
colodeeva.liliana@usch.md 

Modul: Literatura română III 

Poezia interbelică (curs) 

Balțatu L., dr.conf.univ. 
 

e-learning.usch.md 

ludmilabalta@yahoo.com 

viber/68556089 

Teoria și metodologia istoriei și a educației moral-

spirituale (curs)    

Lungu P., dr.    

       e-learning.usch.md 
lungu.polina.usc@gmail.com      TM artelor plastice și a 

 muncii artistice (seminar) 

Lungu P., dr. 

e-learning.usch.md 
lungu.polina.usc@gmail.com 

2 Stilistica limbiii engleze  (curs) 

Pintilii A.,  dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 
rewola66@yahoo.com 

 

Modul: Literatura română III 

Poezia interbelică (curs) 

Balțatu L., dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 

ludmilabalta@yahoo.com 

viber/68556089 

Teoria și metodologia artelor plastic și a muncii artistice 

(curs) 

Lungu P., dr. 

e-learning.usch.md 
lungu.polina.usc@gmail.com 

3 ------------------------------------------------------------ Modul: Literatura română III 

Istoria literaturii române (interbelica), (seminar) 

Balțatu L., dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 

ludmilabalta@yahoo.com 

viber/68556089 

Curs practic de educație tehnologică.Lucrul manual (seminar) 

Lungu P., dr. 

e-learning.usch.md 
lungu.polina.usc@gmail.com 

M
ie

rc
u

ri
 

1  

Modul: Limba Engleză Contemporană (VI) 

Metode și tehnici de elaborare a tezelor (seminar) 

Pușnei I.,  dr.conf.univ./ Anatska T., PhD  

e-learning.usch.md 

irina.pushey@gmail.com 
 

 

Modul: Literatura română III 

Istoria literaturii române (interbelica), (seminar) 

Balțatu L., dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 

ludmilabalta@yahoo.com 

viber/68556089 

Curs practic de educație tehnologică.Lucrul manual (curs) 

Lungu P., dr.  

 e-learning.usch.md 
lungu.polina.usc@gmail.com                           Curs practic de 

 educație tehnologică. 

Lucrul manual (seminar) 

Lungu P., dr. 

e-learning.usch.md 
lungu.polina.usc@gmail.com 

 

mailto:rewola66@yahoo.com
mailto:ludmilabalta@yahoo.com
mailto:ludmilabalta@yahoo.com
mailto:ludmilabalta@yahoo.com
mailto:ludmilabalta@yahoo.com
mailto:ludmilabalta@yahoo.com
mailto:lungu.polina.usc@gmail.com
mailto:lungu.polina.usc@gmail.com


2 Modul: Limba Engleză Contemporană (VI) 

Corespondența în afaceri (seminar) 

Pușnei I.,  dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 

irina.pushey@gmail.com 

Stilistica și cultivarea limbii române (curs) 

 Balțatu L., dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 

ludmilabalta@yahoo.com 

viber/68556089 

Teoria și metodologia educației fizice (seminar) 

Vrabie S., asist.univ. 

e-learning.usch.md 
vrabie.silvia@usch.md 

silvya.vrabie@gmail.com 

3 Istoria literaturii americane (curs) 
Colodeeva L.,  dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 
colodeeva.liliana@usch.md 

Stilistica și cultivarea limbii române (seminar) 

Balțatu L., dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 

ludmilabalta@yahoo.com 

viber/68556089 

Teoria și metodologia artelor plastic și a muncii artistice 

(seminar) 

Lungu P., dr. 
e-learning.usch.md 

lungu.polina.usc@gmail.com 

J
o
i 

1 Istoria literaturii americane (curs) 
Colodeeva L.,  dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 
colodeeva.liliana@usch.md 

Curs special ,, M.Eminescu și G.Vieru” (curs) 

Grosu L.,  dr.conf.univ.        

e-learning.usch.md 
viber / watssap 069455493                                                Curs special  

,, M.Eminescu și G.Vieru” (seminar) 

Grosu L.,  dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 
viber / watssap 069455493 

Strategii interactive în procesul de învățământ (curs) 

Cojocari Sn., dr., conf. univ. 

e-learning.usch.md 
scfulgusor81@gmail.com 

2 Istoria literaturii americane (seminar) 

Colodeeva L.,  dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 
colodeeva.liliana@usch.md 

Modul: Limba Engleză Contemporană (VI) 

Didactica limbii engleze (curs) 

Pușnei I.,  dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 

irina.pushey@gmail.com 

Strategii interactive în procesul de învățământ (seminar) 

Cojocari Sn., dr., conf. univ. 

e-learning.usch.md 
scfulgusor81@gmail.com 

3 

Modul: Limba Engleză Contemporană (VI) 

Metode și tehnici de elaborare a tezelor (seminar) 

Pușnei I.,  dr.conf.univ./ Anatska T., PhD 

e-learning.usch.md 

irina.pushey@gmail.com 
 

Modul: Limba Engleză Contemporană (IV) 

Exegeza textului  (seminar) 

Pintilii A.,  dr.conf.univ. 
 

e-learning.usch.md 
rewola66@yahoo.com 

 

TM educației fizice (curs)  

Vrabie S., asist.univ. 

e-learning.usch.md 
vrabie.silvia@usch.md 

silvya.vrabie@gmail.com                  TM edc.fiz.(seminar) 

Vrabie S., asist.univ. 

e-learning.usch.md 
vrabie.silvia@usch.md 

silvya.vrabie@gmail.com 

4 ------------------------------------------------------ 

Modul: L. E. C. (VI) 

Didactica limbii engleze (seminar) 

Pușnei I.,  dr.conf.univ 

e-learning.usch.md 

irina.pushey@gmail.com     --------------------------------- 

 
------------------------------------------------------ 

V
in

e
ri

 

1 Stilistica limbiii engleze  (seminar) 

Pintilii A.,  dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 

rewola66@yahoo.com 

Modul: Literatura română III 
Istoria literaturii române (interbelica), (curs) 

Balțatu L., dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 

ludmilabalta@yahoo.com viber/68556089 

------------------------------------------------------ 

2 Modul: Limba Franceză Contemporană (IV) 

Exegeza textului  (seminar) 

Pintilii A.,  dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 

rewola66@yahoo.com 

Modul: Literatura română III 

Istoria literaturii române (interbelica), (seminar) 

Balțatu L., dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 

ludmilabalta@yahoo.com viber/68556089 

Teoria și metodologia istoriei și a educației moral-

spirituale (seminar) 

Lungu P., dr. 

e-learning.usch.md 
lungu.polina.usc@gmail.com 

3 Modul: Limba Engleză Contemporană (VI) 

Exegeza textului (seminar) 

Pușnei I.,  dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 

irina.pushey@gmail.com 

Stilistica și cultivarea limbii române (seminar) 

Balțatu L., dr.conf.univ. 

e-learning.usch.md 

ludmilabalta@yahoo.com   viber/68556089 

Strategii interactive în procesul de învățământ (curs) 

Cojocari Sn., dr., conf. univ. 

e-learning.usch.md 
scfulgusor81@gmail.com 

mailto:ludmilabalta@yahoo.com
mailto:vrabie.silvia@usch.md
mailto:silvya.vrabie@gmail.com
mailto:ludmilabalta@yahoo.com
mailto:vrabie.silvia@usch.md
mailto:silvya.vrabie@gmail.com
mailto:vrabie.silvia@usch.md
mailto:silvya.vrabie@gmail.com
mailto:irina.pushey@gmail.com
mailto:ludmilabalta@yahoo.com
mailto:ludmilabalta@yahoo.com
mailto:ludmilabalta@yahoo.com
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