
 

 
MINISTERUL EDUCAȚIEI                ȘI CERCETĂRII AL  

REPUBLICII MOLDOVA 

ACADEMIA  DE  MUZICĂ, TEATRU  ŞI  ARTE  PLASTICE  
str. A. Mateevici 111, MD 2009, Chişinău 

amtap.rector@gmail.com 

Tel/Fax.: (+373) 22 24-02-13; (+373) 22 23-82-14 

 

 

INVITAŢIE 

Stimată/e  Doamnă /Domn, 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice organizează în data de 19 noiembrie 2021, ora 

10.00  Seminarul științific metodologic on-line cu genericul  Probleme metodico-didactice în 

învăţământul artistic superior, activitate cu participanţi cercetători în domeniul culturii și 

educației artistice. 

Avem deosebita onoare de a Vă invita să participaţi la acest eveniment, Dumneavoastră şi 

colegii din instituţia Dumneavoastră.  

Secţiunile Seminarul ştiinţific metodologic: 

- Artă  muzicală;                                     - Artă  teatrală, cinematografică, coregrafică; 

- Arte plastice şi decorative, design;      - Ştiinţe socio-umanistice şi culturologie. 

 

Condiţii de participare: 

Până la data de 07 noiembrie, se va trimite în format electronic confirmarea participării la 

Seminarul științific metodologic (Anexa 1); 

       Termen-limită pentru prezentarea lucrărilor in extenso – 14 noiembrie 2021. 

Rugăm participanţii să respecte datele limită pentru trimiterea materialelor. 

Vă rugăm să urmaţi Cerinţele (obligatorii) de redactare a lucrărilor ştiinţifice și științifico-

metodice (Anexa 2 și Anexa 3).  

Articolele științifico-metodice sunt supuse procedurii de peer-review. În cazul când lucrările 

nu sunt acceptate spre publicare ele  nu se înapoiază autorului.  

       Lucrările recenzate şi redactate vor fi publicate în revista ştiinţifică AMTAP  Studiul 

Artelor şi Culturologie: istorie, teorie, practică, clasificată în Tipul „B”, ISSN 2345-1408,  

E-ISSN 22345-1831. 

Participanții la Seminarul științific metodologic vor beneficia de certificate de participare 

(în format electronic). 

     Link-ul de conexiune (Google Meet) va fi anunțat suplimentar. 

 

Toate documentele vor fi transmise electronic la adresele de e-mail: 

secţiunea  Artă muzicală                                             -           i.socican@amtap.md 

             tel.: +373-22-24-45-58; GSM +373-686-82-860;                                                        

▪ secţiunea  Artă  teatrală, coregrafică și multimedia  -           starciucmariana@gmail.com                   

             tel.: +373-22-23-82-10; GSM +373-697-93-521;                                                        

▪ secţiunea  Arte plastice, decorative şi design              -           ion.jabinschi@amtap.md                           

             tel.: +373-22-22-29-31; GSM +373-681-06-106;                                                                 

▪ secţiunea  Ştiinţe socio-umanistice şi culturologie     -           mdumitrasco@gmail.com             

             tel.: +373-22-21-05-19; GSM +373-681-74-141.                                                         

 

Cu aleasă consideraţiune,  

Prorector activitate științifică și de creație AMTAP, 

conf. univ., doctor în sociologie                                                               Tatiana Comendant                               



Anexa 1 

FORMULAR DE PARTICIPARE 
la Seminarul științific Metodologic cu genericul   

Probleme metodico-didactice în învăţământul artistic superior  

19 noiembrie 2021, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice 

 

Nume, prenume  

Tema comunicării (în lb. română şi într-o limbă 

străină) 

 

Denumirea  completă a țării, a instituției în care 

activați ș.a. 

 

Funcția   

Titlul științific   

Titlul științifico-didactic  

Telefon fix, telefon mobil  

Adresa electronică  

Secțiunea de lucru din cadrul evenimentului  

 

 


