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Ora 10.00, sala 310, bl. I 
 

MODERATOR –– Iurie Caraman, conf. cercetător, dr., şef secţie Ştiinţă AMTAP. 
 

Şedinţa în plen 

 
1.  Rusu Irina, masterandă, an.I, catedra Design Interior. ,,Design-ul spaţiului locativ 

din Republica Moldova sec. XIX – începutul sec. XXI”. Conducător ştiinţific: Ala 

Starţev, conf. univ., dr., catedra Limbaj vizual. 

2. Tabureanu Veronica, an.III, catedra Teatrologie, Dramaturgie şi Scenografie. 

,,Similitudini şi diferenţieri dintre Teatrul Insituţionalizat şi Teatrul Independent”. 

Conducător ştiinţific: Angelina Roşca, prof. univ. inter., dr. 

3. Matciac Parascheva, an.III, catedra Grafică. ,,Designul grafic în producţia vinicolă 
autohtonă”. Conducător ştiinţific: Tatiana Comendant, conf. univ., dr., catedra 

Ştiinţe filosofice. 

4. Califorova Ecaterina, an.III, catedra Design vestimentar. ,,Пища в пространстве 
жизни современного человека”. Conducător ştiinţific: Ecaterina Iudina, lect. sup., 

catedra Ştiinţe filosofice. 

5. Cazarinov Daria, an.II, catedra Muzicologie şi compoziţie. ,,Forma şi limbajul 
armonic ca mijloc de dezvăluire a conceptului artistic în sonatele pentru pian a lui 
Mozart”. Conducător ştiinţific: Victoria Melnic, prof. univ. inter., dr., catedra 

Muzicologie şi compoziţie. 

6. Vidraşco Alexei, an.IV, catedra Ceramică. ,,Oportunităţi pentru tineri plasticieni în 
cadrul taberei de sculptură din r. Glodeni, s. Cuhneşti”. Conducător ştiinţific: Elena 

Frunze,  lect. sup., master în arte, catedra Ceramică. 

 
Pauză de cafea 

 

Secţia Arte plastice şi Ştiinţe socio-umane 

 
1.  Michitici Maria, an.IV, catedra Arte decorative aplicate. ,,Implementarea tradiţiilor 

ornamentale străvechi în textura tapiseriei contemporane”. Conducător ştiinţific: 

Svetlana Plaţânda, lect. sup., catedra ADA. 

2. Gaţcan Diana, an.II, catedra Instrumente cu corzi. ,,Încă odată despre înţelepciune”. 
Conducător ştiinţific: Nicolae Negru, lect. sup., catedra Ştiinţe filosofice. 

3. Cuţenco Adriana, an.I, catedra Limbaj vizual. ,,Leoaica Guennol. Stil şi 
monumentalitate. Omniprezenţa simbolului protoliterată”. Conducător ştiinţific: Ala 

Starţev, conf. univ., dr., catedra Limbaj vizual. 

4. Irina Şlapacovscaia, an.IV, catedra Ceramică. ,,Тема музыки в металлическом 
отблеске”. Conducător ştiinţific: Elena Frunze, lect. sup., master în arte, catedra 

Ceramică. 

5. Lungu Cristina, an.II, catedra Dirijat coral. ,,Духолвная составляющая  
    материальной пищи, по ведеческой традиции”. Conducător ştiinţific: Nicolae 

Negru, lect. sup., catedra Ştiinţe filosofice. 
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6. Ştefan Bîlba, an.I, masterat, catedra Arte decorative aplicate. ,,Arta prelucrării 
fierului forjat: specificul tehnicii şi direcţii de dezvoltare”. Conducător ştiinţific: 

Elena Frunze,  lect. sup., master în arte, catedra Ceramică. 

 
 

Secţia Artă muzicală, Teatrologie şi Dramaturgie 

 
1. Madan Marin, an.III, catedra Teatrologie, Dramaturgie şi Scenografie. ,,Nuanţe 

ritualice în spectacolele Teatrului Naţional Mihai Eminescu din Chişinău”. 
Conducător ştiinţific: Angelina Roşca, prof. univ. inter., dr. 

2.  Busuioc Irina, an.III, catedra Teatrologie, Dramaturgie şi Scenografie. ,,Complexi- 
tatea  procesului de dramatizare”. Conducător ştiinţific: Angelina Roşca, prof. univ. 

inter., dr. 

3. Langa Mariana, an.I, catedra Muzicologie şi compoziţie. ,,Bocetul intre sacru si 
profan”. Conducător ştiinţific: Svetlana Badrajan, conf. univ., dr., catedra 

Muzicologie şi compoziţie. 

4.  Пынзарь Елизавета, an.III, catedra Teatrologie, Dramaturgie şi Scenografie.  

     ,,Чеховская драматургия в современных постановках на сценах Молдовы и 
России”. Conducător ştiinţific: Angelina Roşca, prof. univ. inter., dr. 

5. Mîrza  Dumitriţa, an.I,  catedra Teatrologie, Dramaturgie şi Scenografie. ,,Nora:    
personaj literar vs personaj scenic”. Conducător ştiinţific: Angelina Roşca, prof. 

univ. inter., dr. 

6. Corcodel Dana, an.I, catedra Muzicologie şi compozitie. ,,Melodia dansului Banu 
Mărăcine în proiecţie diacronică”. Conducător ştiinţific: Svetlana Badrajan, conf. 

univ., dr., catedra Muzicologie şi compoziţie. 

7. Boico Stela, an.I, catedra Teatrologie, Dramaturgie şi Scenografie. ,,Prometeu – 
model de sacrificiu şi dragoste faţă de oameni”. Conducător ştiinţific: Angelina 

Roşca, prof. univ. inter., dr. 

 

  

 

Membrii comisiei: 
 
Preşedinte – I. Caraman, conf. cercetător; dr. 

 

Membri     – R. Roman, lect. sup., dr., prodecan la Facultăţile Muzicale. 
 

   I. Jabinschi, lect. sup., master în arte, catedra Pictură. 

   M. Starciuc, lect.sup., prodecan FTFD. 

   Z.Sîtari, lect. sup., catedra Limbaj vizual. 

     

       
 
 

 

 


