
 
 

ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE 
 

 

  
 
 

 
SEMINARUL ŞTIINŢIFIC METODOLOGIC  

 

 
 

 
PROBLEME METODICO-DIDACTICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL  

ARTISTIC SUPERIOR 
 

5.03.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chişinău, 2015 
 

 1 



 
Ora 10.00, sala 310, bl. I 

 
Şedinţa în plen 

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

studii postuniversitare. 
CUVÂNT DE SALUT – Tatiana Berezovicova, prof.univ.inter., dr., Prorector activitate 

didactică 
 
1. Tatiana Comendant, conf. univ., dr., catedra Ştiinţe filosofice. Personalitatea cadrului didactic – 

condiţie fundamentală în procesul instructiv – educativ. 
2.  Nicolae Pojoga, lect. sup., catedra  Multimedia. Elemente de diversitate în studiul artelor vizuale. 
3. Elena Frunze, lect. sup., magistru în arte, doctorandă AŞM, şef catedră Ceramică. Identificarea 

calităţilor expresive în ceramică prin culoare. 
4. Ruslana Roman, lect. sup., dr., catedra Pian general. Tehnologiile informaţionale în 

învăţământul superior artistic: privire generală. 
5. Mariana Starciuc, lect. sup., catedra Teatrologie, Dramaturgie şi Scenografie. Noi modalitaţi de 

construcţie a dramaturgiei scenei din teatrul contemporan. 
6. Marina  Laşchina, lect., catedra Coregrafie.  Improvizaţia - formă a dansului contemporan în 

dezvoltarea individualităţii dansatorului. 
7. Tatiana Bujoreanu, lect. sup., master în arte, catedra Design vestimentar. Optimizarea procesului 

de instruire în cadrul disciplinei „Lucrul în material”, ciclu I, anul II de studii universitare, 
semestrul III, Subiectul – Rochia pentru tinere cu elemente inspirate din costumul tradiţional 
românesc. 

Pauză de cafea 
 

Ştiinţe socio-umane şi Arte plastice 
 
 1. Ecaterina Iudina, lect. sup., catedra Ştiinţe filosofice. Методика преподавания мифологии в 

вузе художественного профиля. 
 2. Svetlana Plaţînda, lect. sup., master în arte, catedra Arte decorative aplicate, decan FAP.  

Tapiseria- un termen în discuţie. 
 3. Ion Jabinschi, lect. sup.,  master în arte plastice, Valeriu Jabinschi, lect. sup., catedra Pictură. 

Mitologia morţii în tradiţia românească. 
 4. Vlad Lozovanu, lect. sup., doctorand AŞM, şef catedră Limbaj vizual.  Menirea şi procesul 

picturii după natură. 
 5. Natalia Vavilina, lect. sup., catedra Design interior. Дисциплина – Основы композиции, для 

студентов специальности Дизайн Интериера в высших художественных учебных 
заведениях. 

 6. Ala Starţev, conf. univ., dr., şef catedră Ştiinţe filosofice. Indici şi criterii pentru analiza unei 
opere de artă de interior: mobilier, textile, obiecte decorative. 

 7. Ludmila Albu, lect. sup., catedra Design vestimentar. Confecţionarea buzunarelor în 
vestimentaţia exterioară. 

 8. Valeriu Jabinschi, lect. sup., catedra Pictură. Desenul ca punct de reper pentru artele plastice. 
Nudul femenin.  

 9. Nicolae Negru, lect. sup., catedra Ştiinţe filosofice. Instruire  filosofică sau convertire la filosofie. 
10.Valentina Bunduc, lect. sup., catedra Design vestimentar. Viziunea artistică spaţială în 

proiectarea vestimentaţiei. 
11.Elena Frunze, lect. sup., magistru în arte, doctorandă AŞM, şef catedră Ceramică. Importanţa 

studierii disciplinei – Istoria universală a evoluţiei artei ceramicii. 
12.Svetlana Sudacevschi, lect. sup., catedra Design vestimentar. Schimbările şi modificările 

tiparului de pantalon pentru ţinute netipice. 
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13.Veaceslav Damir, lect. sup., catedra Arte decorative aplicate.  Utilizarea fondalului în elaborarea 
proiectelor de specialitate la Tapiserie. 

14.Arina Ţurcan, lect., magistru, catedra Ştiinţe filosofice. Valenţe psihologice ale confilctului în 
sistemul de învăţământ superior cu profil artistic. 

Arte Muzicale 
 

1. Tatiana Berezovicova, dr., prof. univ. inter., catedra Muzicologie şi Compoziţie. Dezvoltarea 
creativităţii prin exerciţii cu acompaniament propriu în cursul de solfegiu. 

2. Ion Negură, prof. univ. inter., catedra Muzică populară. Jean Baptiste Loeillet. Sonata în Do 
pentru flaut și bas cifrat (adaptare pentru nai și pian).  

3. Ludmila Reaboșapca, prof. univ .inter., dr., catedra Pian general. Работа со студентами 
разных специальностей в классе общего фортепиано. 

4. Emilia Moraru, conf. univ., dr., catedra Pedagogie muzicală, decan FAVDPM.  Aspecte ale 
formării competenţelor profesionale la studenţii specialităţii pedagogie muzicală. 

5. Hristina Barbanoi, lect. univ., doctorandă, catedra Muzicologie şi Compoziţie. Disciplina liceală şi 
universitară “Armonia” – problemele didactice actuale şi căi de soluţionare ale acestora. 

6. Larisa Balaban, conf. univ., dr.,  catedra Pedagogie muzicală. Формирование индивидуальной 
манеры дирижирования (из методических приемов профессора Л.В. Аксеновой). 

7. Vera Stolearciuc, lect. sup., dr., catedra Pian auxiliar. Sonata pentru vioară şi pian de B. 
Dubosarschi, specificul acompaniamentului pianistic. 

8.  Irina Ciobanu-Suhomlin, prof. univ., dr., catedra Teoria muzicii şi compoziţie. Terminologia 
muzicală a gramaticilor româneşti de tradiţie bizantină. 

9. Liudmila Pancovschi, conf. univ., catedra Pian. Методические  рекомендации по исполнению 
фортопианого цикла П.Чайковского – Времена года. 

10.Anatol Cazac, conf. univ., dr., catedra Instrumente aerofonice şi de percuţie. Rolul instrumentelor 
de suflat în orchestra Teatrului Naţional de Operă şi Balet.  
 

Facultatea Teatru, Film, Dans 
 
1. Claudia Crăciun, prof. univ., dr., catedra Management artistic şi Cultorologie. Relevanţa materiei 

de studiu – factor prioritar pentru asigurarea eficienţei procesului de instruire universitară. 
2. Vladimir Bulat, conf. univ. inter., catedra Teatrologie, Dramaturgie şi Scenografie. Magia artei 

scenografice în film. 
3. Emil Gaju, lect. sup., catedra Arta actorului. Extratextul – un compartiment cardinal în formarea 

studentului actor. 
4. Iustin Scarlat, prof. univ. inter., catedra Regie Teatru, Show şi Manifestări publice. Lucrul 

regizorului asupra piesei (etapa iniţială). 
5. Dorina Khalil-Butucioc, lect., catedra Teatrologie, Dramaturgie şi Scenografie. Studii de 

literatură comparată: Dramaturgia naţională vs Dramaturgia universală.  
6. Diana Valuta, lect., catedra Arta actorului.  Importanta dicţiei in  interpretarea vocala. 
7. Ecaterina Pavlovschi, lect. sup., catedra Teatrologie, Dramaturgie şi Scenografie.  Experimente 

cu materiale tradiţionale şi netradiţionale la disciplina Tehnologia costumului. 
8. Alina Ţurcanu, lect. sup., catedra Regie Teatru, Show şi Manifestări publice. Jocul de-a “baba 

oarba”. Text, subtext, context în dramaturgia “Teatrului descompus” de M. Vişniec. Rătăciri şi 
revelaţii ale studenţilor regizori. 

9. Elena Cărare-Popescu, lect. sup., catedra Teatrologie, Dramaturgie  şi Scenografie.  Evoluţia 
scenografiei şi a costumului în teatrul francez din secolul al XVII-lea. 

10.Tatiana Carauş, lect. sup., catedra Teatrologie, Dramaturgie şi Scenografie. Redescoperirea 
personajului antic în dramaturgia expresionistă. 

11.Felix Bessonov, lect. sup., catedra Regie Teatru, Show şi Manifestări publice. Виды технических 
репетиций и техническая документация вновь выпускаемых театральных спектаклей. 

12.Nadejda Axionova, lect. sup., catedra Teatrologie, Dramaturgie şi Scenografie. Деятельность 
Русского драматического театра им. А. Чехова 2-ой половины ХХ века в оценке 
периодической печати. 
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13.Oleg  Mardari, lect. sup., catedra Arta actorului. Rolul mişcării scenice în teatrul de animaţie. 
14.Anna Evtuşenko, lect., catedra Teatrologie, Dramaturgie şi Scenografie. Психологическая 

функция предмета  в искусстве . 
15.Oxana Peşterean, lect., catedra Teatrologie, Dramaturgie  şi Scenografie.  Etape de lucru a 

pictorului-scenograf asupra scenariului. 
16.Angela Beţişor, lect. sup., catedra Coregrafie. Основные принципы организации 

самостоятельной работы студента – хореографа в процессе сочинения танца. 
17.Tatiana Popescu, lect. sup., catedra Teatrologie, Dramaturgie  şi Scenografi. Символ как 

художественный образ в костюме. 
18.Anatol Durbală, lect. sup., doctorand, catedra Arta actorului. Relectura textului clasic – criterii, 

metode, clişee. 
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