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Ora 10.00, sala 310, bl. I 
 

MODERATOR – Tatiana Comendant, conf. univ., dr., Prorector activitate 
ştiinţifică, artistică şi studii postuniversitare. 

 
CUVÂNT DE SALUT – Victoria Melnic, prof. univ. inter., dr., Rector AMTAP 

 
Şedinţa în plen 

 
 1. Claudia Crăciun, prof. univ., dr.,  catedra Management artistic şi Culturologie. 
     Motivarea studentului  în procesul instruirii universitare 
 2. Natalia Sviridenko, prof. univ., dr.,  Kiev, Ucraina. Антон Рубинштейн и 

Украина    (История одного рояля). 
 3. Vasilica Bălăiţă, lect. univ., dr., Universitatea de Arte “George Enescu”, Iaşi, 

România.      Alexa Visarion şi textele caragialiene – esenţializarea şi expresivitate.  
 4. Elena Frunze, lect. sup., master în pedagogie, doctorandă., catedra Ceramică      

Identificarea calităţilor expresive în ceramică prin culoare. 
 5. Anastasia Oceretnîi, conf. univ., dr., USM. Promovarea culturii naţionale prin 

diasporă. 
 6. Violeta Tipa, conf. cerc., dr.,  catedra Multimedia. Valorificarea folclorului 

(fondului etnografic) prin filmul de animaţie. 
 7. Tatiana Berezovicova, prof. univ. inter., dr., catedra Muzicologie şi compoziţie. 

Compozitoarea Snejana Pîslari: profil de creaţie. 
 
 

Pauză de cafea 
 
 

Secţia I 
Sala 310, bl. I 

Ştiinţe socio-umane şi Arte plastice 
Moderator – T.Comendant, conf. univ.,dr. 

 
1. Ludmila Lazăr, conf. univ., dr., ULIM. Libertatea presei şi interculturalitatea în 

condiţiile mondializării. 
2. Ala Starţev, conf. univ., dr., catedra Ştiinţe filosofice.  Provocarea cromatică în 

creaţia artiştilor plastici din primul  deceniu al sec. XX (fovism, cubism, futurism) . 
3. Viorica Cazac, conf. univ., dr., UTM, Lucia Adascaliţa, lect. univ., doctorandă, UTM. 

Aplicarea strategiilor didactice interactive în formarea competenţelor profesionale 
teoretice în învăţământul superior 

4. Eleonora Florea, prof. univ., dr., ULIM. Designul – răspuns la problemele globale 
ale contemporanietăţii. 

5. Vladimir Blajco, cerc. şt. principal, dr. hab., ICJP al AŞM. Молодежная 
субкультура как фактор формирования личности в современном 
молдавском обществе. 

 2 



6. Svetlana Plaţînda, lect. sup., master în arte, catedra Artă decorativă aplicată.  
Procedee de expresie plastică în covorul şi broderia medievală naţională. 

7. Iurie Caraman, cerc. şt. coord. AMTAP, conf. cerc., dr. ICJP al AŞM. Consumul 
cultural al localităţilor rurale şi urbane din Republica Moldova. 

8. Mihai Valentin Vladimirescu, prof. univ., dr., Universitatea din Craiova, România. 
Noua creştinătate în lumea globalizată. 

9. Ecaterina Iudina, lect. sup., catedra Ştiinţe filosofice. Категория «ДОМ» в 
антопологическом пространстве культуры. 

10.Aliona Onofrei, conf. univ., dr., USM. Cultura organizaţională în spaţiul universitar 
din republica Moldova. 

11.Vitalie Malcoci, conf. univ., dr., ULIM.  Mesageri ideatici ai valorilor spirituale 
naţionale . 

12.Gheorghe Călcăi, conf. cerc., dr., ICJP al AŞM. Activitatea social culturală a 
populaţiei în societatea de criză: particularităţi şi tendinţe.  

13.Inga Maţcan-Lîsenco, lect. univ., ULIM.  Iluminarea - element de decorare al 
interioarelor contemporane. 

14.Stela Ştaihman, lect. sup., catedra Design vestimentar. Evoluţia siluietei 
vestimentare femenine pe parcursul sec. XX.  

15.Galina Rogovaia, cerc. şt. principal, dr., ICPJ al AŞM. Cultura morală în   societatea 
modernă moldovenească: componente de viziune asupra lumii.   

16.Rodica Taburţă, conf. univ., arhitect, ULIM. Scuarul ca spaţiu verde urban 
multidimensional. 

17.Ion Jabinschi, lect. sup., master în arte, Valeriu Jabinschi, lect. sup., catedra 
Pictură. Arta ca liant între lumi. 

18.Lilia Braga, conf. cerc., dr., ICJP al AŞM. Dimensiuni culturale ale ralaţiilor 
politice din Republica Moldova. 

19.Victoria Rocaciuc, conf. cerc., dr., AŞM. Teoria şi practica ilustrării în arta graficii 
de carte 

20.Tatiana Comendant, conf. univ., dr., catedra Ştiinţe socio-umane. Relativizmul 
cultural în contextul spiritual integrativ european. 

21.Maria Tereşcenco, conf. univ., ULIM. Percepţia filosofică şi estetică a modelării în 
designul vestimentar. 

22.Ludmila  Rustanovici,  cerc. şt. ICJP al AŞM. Probleme şi posibilităţi de formare a 
culturii civice în rândul tinerilor din Republica Moldova. 

23.Vladimir Lozovan, lect. sup., master în arte, doctorand, catedra Limbaj vizual. 
Menirea chipului în portret. 

24. Rodica Avasiloaie, lect. univ. Resurse informaţionale în domeniul artelor. 
25.Veaceslav Damir, lect. sup., catedra Artă decorativă aplicată. Artă şi comunicare. 
26. Iurie Caraman, cerc. şt. coord. AMTAP, conf. cerc., dr. ICJP al AŞM. Impactul 

etapei de  tranziţiei asupra stratificării socioculturale din Republica Moldova. 
27.Nicolae Negru, lect. sup., catedra Ştiinţe filosofice. Dragostea platonică – mit sau 

realitate. 
28.Raluca Gabriela Hreniuc, profesoară, şcoala „Ştefan Bârsănescu”, Iaşi, România, 

doctorandă UPS  „Ion Creangă”. Educaţia vizuală interdisciplinară – o alternativă 
în formarea complexă a elevilor. 
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29.Gheorghe Gheorghiţă Vornicu, profesor Colegiul Naţional de Arte  „Octav 
Băncilă”, Iaşi, România; doctorand UPS  „Ion Creangă”. Dezvoltarea creativităţii 
elevilor în atelierul de sculptură. 

30.Luminiţa Mihaela Drăghicescu, lect. univ., dr. Universitatea Valahia din Târgovişte, 
Dâmboviţa, România.  Implicaţii educaţionale ale mediului socio-cultural. 

 
Secţia II 

Sala nr. 25, bl. II 
Arte Muzicale 

Moderator – Ruslana Roman, lect. sup., dr., prodecan. 
 

1. Galina Cocearova, prof. univ., dr., catedra Muzicologie şi compoziţie. Pagini uitate 
din creaţia lui Ion Macovei 

2. Ecaterina Gârbu, lect. sup.,doctorandă, catedra Muzicologie şi compoziţie. 
Fenomenul intertextului în missa lui V.Ciolac. 

3. Emilia Moraru, conf. univ., dr.,  catedra Pedagogie muzicală. Creaţia corală 
românească de esenţă folclorică de la sfârşitul secolului XIX – începutul secolului 
XX. 

4. Ludmila Aga, conf. univ. inter., catedra  Canto academic. Некоторые 
методические аспекты вокального дыхания в процессе  преподавания 
дисциплины Сольное пение. 

5. Natalia Chiciuc, doctorandă, catedra Muzicologie şi compoziţie. Activitatea 
interpretativă a compozitorului Gheorghe Neaga.  

6.  Hristina Barbanoi, lect. univ., doctorandă, catedra Muzicologie şi compoziţie. 
Rugăciunile la Râul Vavilonului și Ușile pocăinţei din ciclul Imnele vecerniei și 
utreniei de Mihail Berezovschi - exemple de abordare a creaţiilor compozitorilor 
ruși. 

7. Marina Mamalâga, doctorandă, catedra Muzicologie şi compoziţie. Особенности 
тематического материала и фактуры в фантазии Брыул М. Амихалакеоае 
для двух фортепиано В. Бурли. 

8. Augustina Florea, lect. univ., doctorandă, catedra Instrumente cu coarde. Fenomenul 
romantismului muzical european în viziunea cercetării sistemice. 

9. Emanuela Prip, asist. univ., doctorandă, Academia de Muzică „Gh. Dima”, filiala 
Piatra Neamţ, România. O abordare stilistică a  “Sonatei pentru pian nr. 5 op. 135 
în  Do major de Serghei  Prokofiev. 

10.Elena Gupalova, conf. univ. inter., dr., Universitatea de Stat Alecu Russo, Bălţi. 
     Фортепианный сборник Весеннее настроение О.П.Негруци: стилевые и 

жанровые особенности произведений. 
11.Valerii Gromcenko conf. univ., dr., Conservatorul M.Glinka, Dnepropetrovsk, 

Ucraina. Вопросы взаимодействия традиционных и современных средств 
выразительности в духовом музыкально-исполнительском искусстве. 

12.Victoria Melnic, prof. univ. inter., dr.,  catedra Muzicologie şi compoziţie. Repere 
ale formelor muzicale în ”Tratatul despre înalta compoziţie muzicală” a lui 
Antonin Reicha. 

13. Elena Nistreanu, competitor, catedra Canto academic. Cercetările asupra activităţi 
tenorului Mihail Muntean. 
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14.Adela Andronovici-Rusu, lect. sup., catedra Pian general. Piese pentru pian de 
Nicolae Ciolac. Aspecte interpretative. 

15.Constantin Stavrat, asis. univ., dr.,  Universitatea de Arte “George Enescu”, Iași, 
România. Aspecte stilistice și interpretative a piesei Skai-skep de Edy Terényi. 

16.  Victoria Mamalîga, doctorandă, catedra Muzicologie şi compoziţie. 
Композиционно-драматургические особенности сочинения В. Беляева для 
скрипко соло Violino Solo. 

17.  Irina Savina, lect. sup., doctorandă, catedra Pian special. Деятельность кафедры 
Специального фортепиано Кишиневской Государственной Консерватории 
под руководством профессора А. Л. Соковнина. 

18. Svetlana Ţircunova, prof. univ., dr.,  Anastasia Burunova (coautor) studentă, 
catedra Muzicologie şi compoziţie. Соната c-moll для скрипки и фортепиано 
Константина Романова: особенности композиции, драматургии и 
музыкального языка. 

19.Aliona Vardanean, conf. univ. inter., catedra Pian special. Particularităţle de 
gen și de stil  ale concertelor pentru pian și orchestră de compozitori din Republica 
Moldova la confluenţa secolelor XX –XXI. 

20.Luminiţa Guţanu, lect. univ., dr., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România. 
Gimnastica pre - tactală.Tipurile de exerciţii şi importanţa lor în formarea tehnicii 
dirijorale. 

22.Victoria Tcacenco, conf. univ., dr., catedra Muzicologie şi compoziţie. Concursul 
internaţional de cântec Eurovision: istorie ţi contemporanietate.  

23. Aurel Muraru, lect. univ., dr., Universitatea “Spiru Haret”, Bucureşti,  
România. Privirea analitică asupra madrigalului Moro Lasso Al Mio Duolo de 
Gesualdo da Venosa. 

24. Sergiu Cârstea,  doctorand AMTAP, Universitaea de Vest, Timişoara, România. 
Despre problemele studiului trompetei în instituţiile medii şi superioare de 
specialitate. 

25.Naie Lăcrămioara, prof. univ., dr., Universitatea de Arte “George Enescu”, Iaşi, 
România. Semnificaţia tăcerii în creaţia de  Lied. 

26.Luminiţa Guţanu, lect. univ., dr., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, 
România. Coordonate şi etape ale studiului individual a unei partituri corale. 

27.Stela Guţanu, profesoară, dr., Bucureşti, România. Jean Lupu – simbol al activităţii 
corale româneşti pentru copii. 

28.Galina Cocearova, prof. univ., dr. catedra Muzicologie şi compoziţie.  Органный 
концерт Дмитрия Киценко: особенности аудиовизуальной версии. 

29.Tatiana Berezovicova, prof. univ. inter., dr. Particularităţile programatismului în 
suita instrumentală a compozitorilor din Republica Moldova. 

Victoria Tcacenco, conf. univ., dr., catedra Muzicologie şi compoziţie. Disciplina 
Istoria muzicii uşoare la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice: aspecte 
metodologice. 

31.Tatiana Batîr, lect. sup., dr. în filosofie,  Universitaea Slavonă din RM. Simbioza 
creaţiei: Goethe în opera lui Beethoven, F. Schubert, F. Mendelssohn-Bartholdy, 
Antoni Henryk Radziwill, F. Liszt. 

32. Angela Leiba, lect., doctorandă. catedra Pedagogie muzicală. Educaţia muzicală a 
studenţilor în contextul pregătirii profesionale.  
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33.Angela Rojnoveanu, conf. univ., dr. catedra Muzicologie şi Compoziţie. Muzica 
franceză pentru instrumentele de suflat din lemn la intersecţia secolelor XIX şi XX: 
momente de referinţă.  

34.Тамара Курасова, профессор, канд. культурологии. Московский 
Государственный Университет Культуры и Искусств, Российская Федерация. 
Зарубежная музыка в концертно-исполнительской деятельности 
фортепианного дуэта. 

 
Secţia III 

Sala  Senatului, bl. I 
Artă Teatrală şi Coregrafie 

Moderator – Angelina Roşca, prof. univ. inter., dr. 
 

1. Angelina Roşca, prof. univ. inter., dr., catedra Dramaturgie, Teatrologie şi 
Scenografie.  Strategia idiotismului în performance-ul provocativ. 

2. Irina Catereva, lect. sup., competitor, catedra Regie, Teatru, Show şi Manifestări 
publice. Materia primă a sunetului. 

3. Dumitru Olărescu, conf. cerc., dr., catedra Multimedia. Filmul de artă: abordări 
socio-ideologice. 

4. Aliona Strâmbeanu, lect. sup., catedra Dramaturgie, Teatrologie şi Scenografie. 
Dramaturgia contemporană şi rolul dramaturgului în teatru. 

5. Maia Dohotaru, lect. sup., catedra Coregrafie.  Rolul activităţii coregrafice în       
dezvoltarea personalităţii. 

6. Iustin Scarlat, prof. univ. inter., catedra Regie, Teatru, Show şi Manifestări publice. 
Lucrul regizorului asupra materialului dramaturgic. 

7. Dorina Khalil-Butucioc, lector, catedra Dramaturgie, Teatrologie şi Scenografie.  
RezoN(u)anţe ale „teatrului în teatru” din dramaturgia naţională postmodernistă. 

8. Vasile Fotescu, lect. sup.,  catedra Management artistic şi Culturologie. Reglementări 
naţionale şi internaţionale privind valorificarea şi protecţia dreptului de autor.  

9. Nadejda Axionova, lect. sup., competitor, catedra Dramaturgie, Teatrologie şi 
Scenografie. Кишиневский русский драматический театр им. А. Чехова 
второй половины ХХ века сквозь призму критики. 

10. Snejana Apostol,  lect. sup., catedra Coregrafie.  Особенности  стилевого 
 поведения  общества в Западной  Европе  XVI- XVII- века. 

11.Вячеслав Долгодворов, competitor. Особенности хронотопа модернистского 
театра в постановках театра драмы   и комедии им Н.С.Аронецкой. 

12.Elena Cărare-Popescu, lect. sup., catedra Dramaturgie, Teatrologie şi    
Scenografie.  Spectacolul teatral şi rolul textului dramatic. 

13. Maria Plătică, lect. sup., catedra Ştiinţe filosofice. Aria fînziană şi Pepelea de 
Vasile Alecsandri pe scena teatrului muzical – dramatic din Chişinău. 

14.Marina Laşchina, lect., catedra Coregrafie. Dansul - simbioza dintre corp, minte si 
suflet.  

15.Ecaterina Pavlovschi, lect. sup., master în arte, catedra Dramaturgie, Teatrologie şi 
Scenografie. Corelaţia  între  factura  suprafeţei şi formă în costumul scenic. 

16. Mariana Starciuc, lect. sup., catedra Dramaturgie, Teatrologie şi Scenografie. Noi 
modalităţi de construcţie a dramaturgiei scenei din teatrul contemporan. 
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17.Svetlana Talpă,  lect. univ., AMTAP, doctorandă, UPS „Ion Creangă”. Actorii sec. 
XXI sau histrionii din Evul Mediu. 

18.Angela Beţişor, lect. sup., catedra Coregrafie. Crearea imaginii artistice în dans. 
19.Лариса Шаева, канд. наук, доцент. Московский Государственный Университет 

Культуры и Искусств, Российская Федерация.  Диалектика традиций и 
инноваций в театральной педагогике. 

20.Anatol Durbală, lect. sup., catedra Teatrologie, Dramaturgie şi Scenografie. Textul 
clasic în teatrul european: abordări moderne. 
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