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PROGRAMUL CONFERINȚEI 

 

 

Vineri, 19 aprilie 2021 

 

9.30 – 10.00: 

Înregistrarea participanților 

10.00 – 13.00:    

                                                  ŞEDINŢA PLENARĂ 

 

 

MODERATOR:                 Tatiana  COMENDANT, doctor în sociologie, conf. univ., 

                                                 Prorector activitate ştiinţifică şi de creație  AMTAP. 

 

    CUVANT DE SALUT:     Pavel GAMURARI, doctor în arte, 

                                                   Prim-prorector activitate didactică AMTAP. 

 

 

1. Svetlana Badrajan, dr., prof. univ., departamentul Muzicologie, Compoziție și Jazz. Metode și  

principii de cercetare a folclorului muzical în studiile etnomuzicologice ale Emiliei Comișel.  

2. Angela Munteanu, dr., conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei. Valorificarea patrimoniului 

cultural al neamului prin monumente de arhitectură de exterior și interior lăsate uitării – Vila 

urbană Vladimir Herța, „perla barocă” din Chișinău. 

3. Mariana Starciuc, master în arte, lect. univ. catedra Studii teatrale și Scenografie, prodecan activitate 

științifică și de creațiie FATCM. CLASSFEST - eveniment cultural și educațional transfrontalier 

ajuns la a X-a ediție. 



4. Elena Frunze asist. univ., șef departament Arte decorative aplicate și sculptură, AMTAP. Intersecții 

etnoculturale și  schimb de experiență  în spațiul simpozionului Art Camp Cucuteni din Orhei (2015-

2018).  

5. Ludmila Lazarev, dr. conf. univ., sef departament Științe socio-umanistice și limbi moderne. 

Contribuția disciplinelor socio-umaniste în dezvoltarea competențelor civice  europene în mediul 

tineretului creator. 

6. Pavel Gamurari, dr., departamentul Muzicologie, Compoziție și Jazz.  Reflecții asupra studierii online 

a obiectelor muzicale teoretice și perspectivele ei digitale în perioada post-pandemică. 

7. Rodica Avasiloaie, lect. univ., departamentul Științe socio-umanistice și limbi moderne, director al 

bibliotecii AMTAP. Asistența informațională și documentară în procesul educațional universitar. 

8. Ion Jabinschi, master în arte, lect. univ., prodecan activitate științifică și de creație      FAPDD, 

doctorand, Universitatea Pedagogică de Stat I. Creangă. Impactul perceptiv vizual ce va fi produs în 

urma reamplasării panoului din mozaic „Arta (Atributele artei)”. Autor Mihai Burea. 

9. Alexandru Roșca, dr., lect. univ., catedra Studii teatrale și Scenografie. Importanța familiarizării 

studenților cu procedurile aplicării la concursurile de finanțare. 

 

Secțiunea I 

Artă muzicală 

 

Moderatori:  Pavel Gamurari, doctor în arte, departamentul   Muzicologie, Compoziție și Jazz, 

                      prim - prorector activitate didactică AMTAP,  

                      Igor Socican, lect. univ., departamentul  Muzicologie, Compoziție și Jazz, prodecan 

activitate didactică, științifică și de creație   FAM, doctorand AMTAP. 

 

1. Svetlana Țircunova, dr., prof. univ., departamentul Muzicologie, Compoziție și Jazz. Perioadă în 

teoria formelor muzicale. 

2. Hristina Barbanoi, dr., lect. univ., departamentul Muzicologie, Compoziție și Jazz. Provocări ale 

procesului didactic în instruirea studenților la disciplina „Armonia”. 

3. Adela Blîndu,  conf. univ. inter., departamentul Muzicologie, Compoziție și Jazz, doctorandă 

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. Eficiența metodologiei complexe de pregătire  fizică 

și training mintal în combaterea anxietății  la vocaliști. 

4. Olga Iuhno, conf. univ. interimar, departamentul Pian. Procedee metodice de lucru asupra 

romanțelor lui S.V. Rachmaninov op. 38 în clasa măiestriei de concert. 

5. Tamara Melnic, dr., conf. univ., departamentul Pian, respons. de programul Pian General. Unele 

caracteristici psihologice ale studenților din categoria „maturitate timpurie” în contextul 

învățământului pianistic primar. 

6. Serghei Pilipețchi, dr., specialist principal creație, secția Știință, creație și activitate extracurriculară 

AMTAP. Biografia Mariei Cebotari în studiile monografice. 

7. Elena Sambriș, dr., conf. univ., departamentul Muzicologie, Compoziție și Jazz. Dramaturgia 

muzical-coregrafice: principiul holismului și metoda traducției în înțelegerea fenomenului artei. 

8. Elena Turea, doctorandă, asist. univ., departamentul Pian. Muzica vocală de cameră a lui Schubert în 

viziunea științei muzicale contemporane. 

9. Inessa Saulova, doctorandă, asist. univ., departamentul Instrumente orchestrale. V. Rotaru. Sonata 

pentru vioară și pian: căutarea mijloacelor moderne de limbaj muzical și a soluțiilor compozițional-

dramaturgice. 

10.Alexei Usaciov, doctorand, lect. univ. Universitatea de stat Guangzhou, China. Problema interpretării 

baladei lui Chopin op.23, Nr.1. 

11.Natalia Blîndu, doctorandă AMTAP. Documente de arhivă ca sursă de informare pentru 

reconstituirea etapei inițiale de dezvoltare a сapelei corale „Doina”. 

 



Secțiunea II 

Ştiinţe socio-umanistice şi culturologie 

 
Moderator: Rodica Avasiloaie, lect. univ., departamentul Științe socio-umanistice și limbi moderne, 

director al bibliotecii AMTAP. 

 

1. Elena Creangă, dr., conf. univ., departamentul Științe socio-umanistice și limbi moderne. Psihologia 

pozitivă — o prioritate a sistemului educațional superior altfel.  

2. Iustin Scarlat, conf. univ. catedra Management artistic și culturologie; Lucia Galac, lect .univ., șef 

catedră Management artistic și culturologie. Regia teatrului de amatori - componentă intersecă în 

pregătirea specialiștilor culturologi. 

3. Marina Valueva, asist. univ., departamentul Științe socio-umanistice și limbi moderne. Rolul 

inteligenței emoționale în gestionarea relațiilor interpersonale in contextul pandemiei Covid – 19.  

4. Lidia Cazacu, dr., conf. univ., departamentul Științe socio-umanistice și limbi moderne, respons. de 

program Limbi moderne.      Strategii și tehnici de predare a limbilor moderne în învățământul 

artistic  superior în condițiile actuale.  

5. Claudia Crăciun, dr., prof. univ., catedra Management artistic și culturologie. Asigurarea feed-beck-

ului în conditiile instruirii online. 

6. Eugenia Bogatu, dr., conf. univ., departamentul Științe socio-umanistice și limbi moderne.  Rațiunea 

practică: între idee și acțiune.  

7. Ecaterina Iudina, asist. univ., departamentul Științe socio-umanistice și limbi moderne.     

Актуализация курса Мифология в образовательном пространстве современного вуза.  

8. Eugenia Dodon, dr., conf. univ., departamentul Științe socio-umanistice și limbi moderne.       

Predarea limbii române la studenții alolingvi cu profil artistic: dificultăți și realizări.  

9. Andrei Prohin, dr., lect. univ., catedra Management artistic și culturologie. Nicolae Iorga și educația 

pentru patrimoniu.  

10.Nicolae Negru, asist. univ., departamentul Științe socio-umanistice și limbi moderne. Despre locul 

Filosofiei în formarea specialistului în domeniul artelor.  

11.Mariana Zubenschi, dr., lect. univ., departamentul Științe socio-umanistice și limbi moderne. 

Particularități cognitive și sociale la nativii digitali.  

12.Dorin Lozovanu, dr., conf. univ., catedra Management artistic și culturologie,  Muzeul Național de 

Etnografie și Istorie Naturală. Importanța Muzeologiei pentru formarea cultural-științifică.  

13.Tatiana Comendant, dr., conf. univ.,  departamentul Științe socio-umanistice și limbi moderne. 

Eficiența aplicării metodelor și tehnicilor de cercetare utilizate de  tinerii cercetători din 

învățământul superior artistic. 

14.Victoria Fonari, dr., conf. univ., departamentul Științe socio-umanistice și limbi moderne.  Imaginea 

lui Pygmalion în creația lui Arcadie Suceveanu.  

15.Arina Țurcan-Donțu, asist. univ., departamentul Științe socio-umanistice și limbi moderne. Eficiența  

 metodelor interactive în dezvoltarea creativităţii.  

16.Vasile Fotescu, lect. univ., catedra Management artistic și culturologie Modalități de predare și 

însușirea conținutului disciplinei dreptului de autor de către studenți. 

17.Sorin Șclearuc, doctorand Universitatea de Stat din Moldova, ȘD Științe Umanistice. Specificul 

cinematografiei din RSS Moldovenească în perioada Dezghețului lui Hrușciov (1957-1968). 

18. Marina Valueva, asist. univ., departamentul Științe socio-umanistice și limbi moderne. Lifelong 

Learning Challenges and Opportunities for Traditional Universities. 

 

Secțiunea III 

Artă teatrală, coregrafică și multimedia 
Moderatori:   Ana Ghilaș, dr., cercet. șt. coord., Institutul Patrimoniului Cultural., conf. univ.                         

catedra Studii teatrale și Scenografie.   

                        Mariana Starciuc, master în arte, lect. univ. catedra Studii teatrale și Scenografie,  

prodecan activitate științifică și de creație FATCM 



1.  Svetlana Târțău, dr., prof. univ., catedra  Studii teatrale și Scenografie, decan FATCM. 

Caracteristicile organizării învățământului artistic în condiţiile pandemice. 

2.  Ana Ghilaș, dr., cercet. șt. coord., Institutul Patrimoniului Cultural., conf. univ. catedra Studii teatrale 

și Scenografie. Textul dramaturgic din perspectiva interferenței artelor: aspecte metodologice. 

3.  Constantin Șchiopu, dr. hab., prof. univ., catedra Studii teatrale și Scenografie. Repere teoretico-

metodologice ale formării competenței de apreciere a valorii artistice. 

4.  Nelly Cozaru, conf. univ., departamentul Artă Teatrală. Cu ambele mâini pentru LOI! 

5.  Angelina Roșca, dr., prof. univ., șef catedră Studii teatrale și scenografie. Rolul jocului."Colegiul de 

redacție" in procesul de formare a teatrologilor.  

6.  Maia Dohotaru, dr., lect. univ., departamentul Arta Coregrafică și Performanță motrică. Tematica cu 

subiect istoric în baletele originale ale lui I. Grigorovici. 

7.  Eleonora Varnacova, lect. univ., departamentul Arta Coregrafică și Performanță motrică. Pedagog-

antrenor sau  antrenor-pedagog? (Balanță sau tandem în procesul de instruire a dansului sportiv). 

8. Zoia Guțu, dr., prof. univ., șef departament Artă Coregrafică și Performanță motrică. Abordarea 

curriculară a învățământului artistic formal și non formal în perspectiva asigurării  continuității. 

9. Irina Catereva, dr.,  lect. univ., departamentul Artă Teatrală. Niveluri de percepție ale vibrațiilor 

sunetelor în procesul de însușire a artei vorbirii scenice.  

 

Secțiunea IV 

Arte plastice, decorative și design  

 

Moderator: Ion Jabinschi, master în arte, lect. univ., departamentul  Arte plastice, prodecan activitate   

științifică și de creație   FAPDD, doctorand, Universitatea Pedagogică de Stat I. Creangă. 

 

1. Aliona Timuţa, asist. univ., departamentul Arte plastice, AMTAP,  doctorandă, Universitatea 

Pedagogică de Stat I. Creangă. Книжка-картинка как метод освоения  книжного 

пространства (Cartea ilustrată ca metodă de explorare a spațiului cărții).  

2. Gheorghii Diaconu, asist. univ., departamentul Arte plastice, respons. de program spec. Grafică, 

AMTAP, doctorand, Universitatea Pedagogică de Stat I. Creangă. Dimensiuni tehnice de predare a 

acuarelei în instituțiile de învățământ superior. 

3. Oxana Diaconu-Catan, asist. univ., prodecan activitate didactică FAPDD, AMTAP, doctorandă, 

Universitatea Pedagogică de Stat I. Creangă. Dezvoltarea abilităților creative ale studenților 

graficieni în procesul de studiu al linogravurii.  

4. Tatiana Bîzgu, lect. univ., doctorandă, Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), 

Teoria și metodele de predare a artei cămășii tradiționale cu „altitsa” în cadrul specialității Design 

vestimentar.  

5. Tatiana Filipski, asist. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), doctorandă, Universitatea 

Pedagogică de Stat I. Creangă. Unele aspecte pedagogice ale educației muzeale a elevilor și 

studenților din perspectiva colaborării muzeului de artă cu instituțiile de învățământ.  

6. Mariana Hadji-Bandalac, asist. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). Exigențe 

metodologice ale educației estetice pentru dezvoltarea limbajului vizual.  

7. Inga Mațcan-Lîsenco, asist., univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), doctorandă, 

Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM). Valorificarea obiectelor de podoabă în 

procesul de formare profesională a studenților.  

8. Maia Veste, lect. univ., departamentul Design, AMTAP. Metode actuale în proiectarea confecțiilor 

vestimentare. Metoda de mulaj.  

9. Elena Frunze, asistent universitar, șef Departament Arte decorative aplicate și sculptură, AMTAP. 

Repere de constituire și dezvoltare a ceramicii profesioniste din Republica Moldova (1948-2021). 

10.Tatiana Jabinschi, maistru de instruire, AMTAP, doctorand, Universitatea Pedagogică de Stat I. 

Creangă. Specificul metodologic în formarea și dezvoltarea competențelor de modelaj la elevi.

 

 


