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                                          Ora 10.00, sala 310 
 
Moderator -      Tatiana Comendant,  conf.univ.,  dr., Prorector activitate 

ştiinţifică, artistică şi studii postuniversitare AMTAP 
 
Cuvânt de salut - Tatiana Berezovicova, prof. univ. inter., dr., Prorector   

activitate didactică AMTAP 
 

                                              Şedinţa în plen 
 

1.Iurie Matei, conf. univ. inter., doctorand, catedra Dramaturgie ,Teatrologie şi 

Scenografie.   De la textul dramaturgic la imaginea scenografică. Macbeth de 
William Shakespeare. 
2.Elena Frunze, lec. sup., master în arte, doctorandă  IPC al AŞM, catedra  

Ceramică şi prelucrarea artistică a metalelor.  Peste treizeci de ani de 
activitate a catedrei Ceramică şi prelucrarea artistică a metalelor. 
Retrospectivă. 

       3.Hristina Barbanoi, lect. univ., dr., catedra Muzicologie şi Compoziţie. 
Creațiile compozitorilor autohtoni din Arhiva Uniunii Compozitorilor şi 
Muzicologilor din Moldova abordate în procesul didactic. 
4.Viorica Aderov, conf.univ., dr., catedra Management artistic şi 

culturologie.  Specialitatea Culturologie. Elemente de continuitate între 
ciclul I-licențțțță şi ciclul II- masterat. 
5.Iurie Lupu, lect. sup., catedra  Arte Decorative Aplicate.  Implementarea 
ornamentului – o parte integrală a compozițțțției care sta la baza cursului de 
transpunere in material-tapiserie. 
6.Vasile Fotescu, lect. univ., doctorand  AAP, catedra Management artistic şi 

culturologie. Metodologia abordării dreptului de autor în instituţiile de 
învăţământ artistic. Realitate şi perspective. 
7.Zinaida Bolboceanu, conf. univ. inter., catedra Muzică populară, secția 

Canto popular;  Svetlana Badrajan, conf. univ., dr., catedra   Muzicologie şi 

compoziţie. Necesitatea elaborării unui comentariu analitic la repertoriul 
interpretat în cadrul examenului de Masterat la specialitatea Canto 
popular. 
 
                                                   Pauză de cafea 
 
                             Ştiinţe socio-umane şi Arte plastice 

     1.Iurie Caraman, conf. cerc., dr., ICJP, AŞM. Metodologia de organizare a 
cercetării sociologice reprezentative. 

     2.Valeriu Mîndru, conf. cerc., dr., ICJP, AŞM. Proiectarea eşantionului 
cercetării sociologice: repere metodologice. 
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     3.Tatiana Comendant, conf. univ., dr., catedra Ştiinţe  filosofice. Obiectul şi 
sfera Sociologiei culturii. Repere epistemologice. 

     4.Ecaterina Iudina, lector sup., catedra Ştiinţe  filosofice. Метод  анализа 
произведения  изобразительного искусства в развитии эстетического 
восприятия  будущего специалиста Академия музыки, Театра и 
Изобразительных искусств  

     5.Maria Plătică, lect. univ., catedra Ştiinţe filosofice. Importanţa studierii 
disciplinei  Etica profesională în învăţământul superior cu profil artistic. 

     6.Nicolae Negru, lect. univ., catedra Ştiinţe filosofice. Convertire la filosofie sau 
instruire filosofică.   

     7.Ala Starţev, conf. univ., dr., catedra  Limbaj vizual. Metodica predării  
disciplinei Mitologia şi simbolistica studențțțților de la specialitatea Istoria şi 
Teoria Artelor Plastice. 

      8.Ion Jabinschi, lect. sup., master în arte, doctorand, UPS Ion Creangă, catedra 

Pictură. Reprezentarea scării in pictura bisericeasca . 

      9.Valeriu Jabinschi, lect. sup., doctorand, UPS Ion Creangă, catedra  Pictură. 
Natura este ritrarea şi nu imitarea. Problemele limbajului plastic in desenul 
artistic. 

     10.Наталья Вавилина, lect. sup., doctorandă, UPS Ion Creangă, catedra  

Design interior. Experimentul predării disciplinei ,,Bazele compoziţiei’’ pentru 
specialitatea Design Interior. Эксперимент преподование предмета ,,основ 
композиции’’специальности Дизайн Интериера в высших 
художественных заведений. 

     11.Mariana Carp, lect. univ., master în arte, doctorandă, UPS Ion Creangă, 

catedra Ceramică şi prelucrarea artistică a metalelor. Proiectarea si studierea 
formelor plastice în ceramica artistică. 

     12.Vladimir Lozovanu, lect. sup., master în arte,  doctorand, AŞM, catedra 

Limbaj vizual. Tehnica si tehnologia pastelului in pictura si grafica  de şşşşevalet. 
      13. Svetlana Plaţînda, lect. univ., master în arte, doctorandă la Universitatea de 

Arte George Enescu, Iaşi, catedra  Arte Decorative Aplicate.. Compozițțțție textilă 
in tehnica broderiei. 

     14.Teodora Hubenco, conf. univ., dr., catedra Limbaj vizual.  Strategii de 
evaluare a activitățțțții studențțțților aplicate  în învățțțțământul artistic superior. 

     15.Olga Roşşşşca, lect. univ., master în arte, catedra Ceramica şi prelucrarea 

artistică a metalelor. Importanțțțța practicii de inițțțțiere la specializarea ceramica 
artistică. 

     16.ȘȘȘȘtefan Bîlba, lect. univ., master în arte, catedra Ceramica şi prelucrarea 

artistică a metalelor. Forjarea artistică şşşşi perspectivele ei de dezvoltare la 
specialitatea metal artistic. 

     17.Tatiana Jabinschi, master în atre, catedra Ceramica şi prelucrarea artistică a 

metalelor. Forma volumetrică şi metodele de aplicare în cadrul cercului de 
Ceramică. 
 

 
 



 4

Arta muzicală 
 

     1.Xenia Stolearciuc, lect. univ., doctorandă, catedra Pian general. Probleme 
metodologice în studiul partidei pianului în cvintetul pentru pian şi cvartet de 
coarde opus postum de N. Medtner. 

      2.Serghei Pilipeţchi , doctorand , catedra Canto Academic, Методологическая 
база для изучения жизненного пути и исполнительского искусства 
Марии Чеботари. 

     3.Marina Mamalîga, doctorandă, catedra Dirijat coral, Методологические 
проблемы фортепианного дуэта как жанра композиторского 
творчества. 

     4.Mihai Mihalaş, doctorand, catedra Dirijare. Particularitățțțți stilistice şi 
mijloace de expresivitate în lucrarea „Ninge” de Teodor Zgureanu. 

     5.Anna Laptieva, acting associate professor/ lecturer of highest category, 

educationalist. Odessa National Music Academy n. A. А. V. Nezhdanova/ 

Odessa secondary specialized music school and residential facility (SSMSRF) n. 

A. Prof. P. S. Stolyarsky. Development trends of concerto for violin with 
orchestra in european music and its evolution in Ukraine. 

      6.Dumitru Calmîş, lect. univ., doctorand, catedra Instrumente populare. Sonata 
nr.1 pentru acordeon de N. Ceaikin: morfologie, sintaxă şi interpretare. 

     7.ElenaTurea, doctorandă, catedra Pian special şi ansamblu cameral. Baza 
metodologica de studiere a ciclurilor vocale de F. Schubert. 

      8.Diana Bunea, conf.  univ., dr.,  catedra Muzicologie şi compoziție. Cântecul 
liric propriu-zis în arhiva de folclor AMTAP – document sonor şi important 
suport didactic la lecțțțțiile de folclor muzical şi canto popular. 

     9.Elena Sambriş, conf. univ., dr., Institutul de Stat al Artelor din Tiraspol, 

Степени родства тональностей в курсе гармонии: современные 
аспекты проблемы. 

     10.Ghenadie Ciobanu, prof. univ., catedra Muzicologie şi Compoziţie. 
B.A. Zimmerman: perspectivele baletului contemporan (materiale pentru 
cursul de Dramaturgie muzicală, specialitatea Coregrafie). 

     11.Irina Ciobanu-Suhomlin, prof. univ., dr., catedra Muzicologie şi Compoziţie. 

Promovarea creaţiei muzicale a compozitorilor din Republica Moldova în 
spaţiul virtual: strategii şi metodologii de prelucrare a conţinutului. 

     12.Larisa Balaban, conf. univ., dr., catedra Pedagogie muzicală. Вокально-
инструментальные, хоровые произведения В. Чолака в учебном процессе 
кафедры Музыкальной педагогики. 

      13.Viorica Barbu Iuraşcu, lect. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, 

specializarea Muzică, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, România. 

Interactivitatea – strategie fundamentală a învăţământului activ, condiţionată 
de factorii care blochează creativitatea şi activismul. 

     14.Petruţa Coroiu, prof. univ., dr.,  Facultatea de Muzică, Universitatea 

Transilvania, Braşov, România. Reflexe ale doinei în muzica cultă românească. 
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      15. Stela Guţanu, prof., dr.,  Şcoala greceasca Athena din Bucureşti, România. 

Procedee de îmbinare a teoriei cu practica la ora de canto în cadrul unui 
Atelier de muzică contemporană. 

     16. Stela Guţanu,  prof., dr.,  Şcoala greceasca Athena din Bucureşti, România.  

Rezolvarea problemelor de ordin tehnic la ora de canto cu ajutorul imaginaţiei 
şi a particularităţilor individuale a fiecărui copil. 

     17.Luminiţa Guţanu Stoian, lect. univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, 

specializarea Muzică, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, România. Iniţierea 
studentului-dirijor în bazele tehnicii dirijorale (Închiderile dirijorale. 
Problematica lor şi modalităţi de soluţionare). 

     18.Luminiţa Guţanu Stoian, lect. univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, 

specializarea Muzică, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, România.  Strategii 
în abordarea disciplinei Practica artistică. 

     19.Aurel Muraru, lect. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, 

specializarea Muzică, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, România. Arta 
dirijorală între rigoare şi libertate. 

      20. Veaceslav Daşevschii, lect. univ., catedra Muzică uşoară şi jazz. Джазовая 
импровизация: краткий обзор основных теоретико-методологических 
пособий. 

     21.Veaceslav Daşevschii, lect. univ., catedra Muzică uşoară şi jazz.  Specific 
features of teaching jazz in the system of higher education. 

     22.Natalia Chiciuc, lector universitar, catedra Muzicologie şi Compoziţie. 

Problema formei în Cvartetul nr.3 pentru instrumente cu coarde de Gheorghe 
Neaga. 

     23.Tamara Savelieva, conf. univ. inter., catedra Pian special Și ansamblu 

cameral; Tatiana Berezovicova, prof. univ. inter., dr., catedra Muzicologie şi 

compoziție. Muzica vocală din epoca Renașterii ca obiect de studiu în clasa 
Măiestrie de concert/Вокальная музыка эпохи Возрождения как предмет 
изучения в классе концертмейстерского мастерства. 
24.Nicolae Slabari, lect. univ. dr., catedra Muzicologie şi compoziţie. 

Ornamentica în repertoriul tradițional al lăutarului Alexandru Bidirel în 
contextul problemelor stilistice și interpretative în folclorul românesc din sec. 
XXI. 
 
                                     Facultatea Teatru, Film, Dans 
 
1.Angela Beţişor, lect. univ., doctorandă, departamentul Artă coregrafică şi  

performanţă motrică. Particularităţi şi elemente ale teatrului conceptual în 
creaţia artistei Sasha Waltz. 
2.Eugenia Popa, conf.univ., dr.; Lucia Galac, lector univ., catedra 

Management artistic  şi culturologie. Rolul Televiziunii Națțțționale la 
formarea educațțțțională şşşşi culturală a auditoriului. Propagarea şşşşi 
popularizarea valorilor cultural.    



 6

3.Lucia Galac, lector univ.; Eugenia Popa, conf. univ., dr. catedra 

Management artistic  şi culturologie. Rolul genurilor artistice în formarea 
estetică a copiilor (în Instituțțțțiile  preşşşşcolare şşşşi Centrele de Creațțțție). 
4.Alexandru Băcescu, lect. univ., catedra Management artistic şi 

culturologie. Familiarizarea studențțțților cu managementul strategic 
Instrumentar metodologic. 
5.Nadejda Axionova, lect. sup., catedra Dramaturgie, Teatrologie si 

Scenografie. Методы работы со студентами в процессе анализа 
драмтекста.  
6.Ella Varnacova,  lect. univ., doctorandă, departamentul  Artă coregrafică 

şi  performanţă motrică. Развитие выразительности и артистизма в 
процессе обучения латиноамериканским  танцам.  
7.Marin Madan, lector-asistent, master in arte, catedra Dramaturgie, 

Teatrologie si Scenografie. Teatrul trairii  vs   teatrul ritualic : abordari 
comparative. 
8.Constantin ȘȘȘȘchiopu, conf. univ., dr. hab., catedra Dramaturgie, 

Teatrologie si Scenografie. Dezvoltarea competențțțțelor literar-artistice ale 
studențțțților în procesul receptării literaturii . 
9.Mariana Starciuc, lect. univ., master în arte, doctorandă, catedra 

Dramaturgie, Teatrologie şi Scenografie.  Teatrul documentar în Republica 
Moldova. Spectacole representative.  
10.Anca Iorga, lect. univ., dr., Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 

Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, România. Coordonatele spaţio-
temporale şi dinamice ale mişcărilor din lumea dansului. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comitetul de organizare: 
 

1. Tatiana Comendant, conf.univ.,  dr., Prorector activitate ştiinţifică, 
artistică şi studii postuniversitare AMTAP 

2. Iurie Caraman, conf. cercet., dr., cercetător ştiinţific coordonator 
AMTAP 

3. Daniela Chirica, specialist principal metodist, secţia Ştiinţă. 
 


