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Scurt istoric
FACULTATEA ARTE PLASTICE, DECORATIVE ȘI DESIGN
În anul 1984 a fost fondată secţia Arte Plastice în cadrul Facultăţii Arte Dramatice a fostului Institut de Arte din Moldova.
Iniţial secţia cuprindea cinci catedre: Arte decorative, Design vestimentar, Design interior, Tapiserie artistică și Grafică. Pe
parcursul anilor secţia a suportat modificări și restructurări conceptuale pentru ca în final, din anul 1990, să devină Facultate
independentă în cadrul Institutului de Stat al Artelor, în prezent Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Actualmente în
cadrul Facultăţii Arte Plastice, Decorative și Design sunt trei departamente și o catedră: Departamentul Arte Plastice
(specialităţile: Pictură/Pictură murală, Grafică), Departamentul Design (specialităţile: Design interior, Design vestimentar),
Departamentul Arte Decorative și Sculptură (specialităţile: Tapiserie artistică, Sculptură, Ceramică artistică/Metal artistic) și
catedra Discipline tehnico-teoretice în arte vizuale (specialitatea: Istoria și teoria artelor plastice). Corpul didactic al facultăţii este
constituit din profesori cu experienţă, nume notorii ale culturii și artei naţionale dar și cadre didactice tinere, ideile și inovaţiile
cărora au o deosebită rezonanţă în rândurile studenţilor. Absolvenţii facultăţii contribuie la dezvoltarea și îmbogăţirea culturii
artistice în domeniul artelor plastice naţionale, fiind competitiv și pe piaţa de desfacere internaţională a produsului cultural.
In 1984, the Department of Fine Arts was founded at the Faculty of Dramatic Arts of the former Institute of Arts from Moldova.
Initially, the department was consisted of five chairs: Decorative Arts, Fashion Design, Interior Design, Artistic Tapestry and Graphics.
Over the years the department has undergone conceptual modifications and restructurings in order to become an independent
faculty within the State Institute of Arts in 1990, currently the Academy of Music, Theater and Fine Arts. At present time there are
three departments and a chair at the Faculty of Fine Arts, Decorative Arts and Design: Department of Fine Arts (specialties:
Painting/Mural Painting, Graphics), Department of Design (specialties: Interior Design, Fashion Design), Department of Decorative
Arts and Sculpture (specialties: Artistic Tapestry, Sculpture, Ceramics/Artistic Metal) and the chair of Technical and Theoretical
Disciplines in Visual Arts (specialty: History and Theory of Fine Arts). The teaching staff of the faculty consists of experienced
teachers, well known representatives of national culture and art, and also of young teachers, whose ideas and innovations have a
strong resonance among the students. The graduates of the faculty contribute to the development and enrichment of the artistic
culture in the field of the national fine arts, being competitive on the international market of cultural product as well.
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Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design dispune de: ateliere de pictură; ateliere de grafică; ateliere de ceramică;
atelier de tapiserie; atelier pentru prelucrarea lemnului; atelier pentru prelucrarea artistică a metalelor; atelier
tehnologic și de creație pentru design vestimentar; sală de calculatoare; bibliotecă; sală de sport; galerie;
mediatecă; bibliotecă; cantină; cămin.
Faculty of Fine Arts, Decorative Arts and Design has the following facilities: painting studio; graphics studio; ceramics
studio; tapestry studio; woodworking studio; artistic metalworking studio; technological and creative studio for
fashion design; computer room; library; sports hall; gallery; mediatheque; canteen; student’s dormitory.

Structura facultății
DEPARTAMENT ARTE PLASTICE
Pictură/Pictură murală
Grafică
DEPARTAMENT DESIGN
Design interior
Design vestimentar
DEPARTAMENT ARTE DECORATIVE
ȘI SCULPTURĂ
Tapiserie artistică
Sculptura
Ceramică artistică/Metal artistic
CATEDRA DISCIPLINE TEHNICO-TEORETICE
ÎN ARTE VIZUALE
Istoria și teoria artelor plastice

După absolvire se acordă titlul de:
Licențiat în arte (ciclul I); Master în arte (ciclul II);
Doctor în studiul artelor și culturologiei (ciclul III).
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Ciclul I - LICENȚĂ (4 ani)
Credite de studiu ECTS: 240 credite
Ciclul II - MASTER (1,5 ani)
Credite de studiu ECTS: 90 credite
Ciclul III - DOCTORAT
Durata studiilor: 3 ani - cu frecvență
4 ani - cu frecvență redusă
Credite de studiu ECTS: 180 credite
Cycle I - Bachelor (4 years)
ECTS study credits: 240 credits
Cycle II - Master (1,5 years)
ECTS study credits: 90 credits
Cycle III - Doctorate
Duration of studies: 3 years- full-time education
4 years - correspondence course
ECTS study credits: 180 credits

Angajarea în câmpul muncii: artist profesionist în domeniul
picturii de șevalet/pictură murală; profesor de artă plastica în
școli, licee, centre de creație; conducător artistic în studiouri
de creație.
Employment: professional artist in the field of easel
painting/mural painting; teacher of fine arts in schools,
high schools, creative centers; artistic director in creative studios.

Pictură/Pictură murală

Specialitatea: Pictură/Pictură murală

Titlul acordat la finele studiilor: Licenţiat în Arte
Forma de organizare a învățămîntului: cu frecvență
Baza admiterii: diploma de bacalaureat sau un act echivalent de studii,
studii medii de specialitate, studii superioare
Specialty: Painting/Mural painting
Title awarded at graduation: Bachelor of Arts
Form of studies: full-time
Admission based on: Diploma of Baccalaureate or a document of equivalent
education, specialized secondary education, higher education

Grafică
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Specialitatea: Grafică

Titlul acordat la finele studiilor: Licenţiat în Arte
Forma de organizare a învățămîntului: cu frecvență
Baza admiterii: diploma de bacalaureat sau un act echivalent de studii,
studii medii de specialitate, studii superioare
Specialty: Graphics
Title awarded at graduation: Bachelor of Arts
Form of studies: full-time
Admission based on: Diploma of Baccalaureate or a document of equivalent
education, specialized secondary education, higher education
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Ciclul I - LICENȚĂ (4 ani)
Credite de studiu ECTS: 240 credite
Ciclul II - MASTER (1,5 ani)
Credite de studiu ECTS: 90 credite
Ciclul III - DOCTORAT
Durata studiilor: 3 ani - cu frecvență
4 ani - cu frecvență redusă
Credite de studiu ECTS: 180 credite
Cycle I - Bachelor (4 years)
ECTS study credits:: 240 credits
Cycle II - Master (1,5 years)
ECTS study credits:: 90 credits
Cycle III - Doctorate
Duration of studies: 3 years- full-time education
4 years - correspondence course
ECTS study credits: 180 credits

Angajarea în câmpul muncii: profesionist în domeniul graficii
de șevalet și al gravurii; designer în domeniul editorial,
industrial și publicitar; ilustrator; caligraf; profesor.
Employment: professional artist in the field of easel graphics
and etching; designer in the editorial, industrial and
advertising fields; artist illustrator; calligrapher;
teacher of fine arts.

Design interior
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Ciclul I - LICENȚĂ (4 ani)
Credite de studiu ECTS: 240 credite
Ciclul II - MASTER (1,5 ani)
Credite de studiu ECTS: 90 credite
Ciclul III - DOCTORAT
Durata studiilor: 3 ani - cu frecvență
4 ani - cu frecvență redusă
Credite de studiu ECTS: 180 credite
Cycle I - Licentiate higher education (4 years)
Total credits ECTS: 240 credits
Cycle II - Master higher education (1,5 years)
Total credits ECTS: 90 credits
Cycle III - Doctoral higher education
Duration of studies: 3 years - full-time education
4 years - correspondence course
Total credits ECTS: 180 credits

Angajarea în câmpul muncii: designer de interior;
designer de produs industrial; designer în decorațiuni
interioare; profesor la disciplinele de specialitate.
Employment: interior designer; industrial products
designer; designer-decorator; teacher of interior designer.

Specialitatea: Design interior

Titlul acordat la finele studiilor: Licenţiat în Arte
Forma de organizare a învățămîntului: cu frecvență
Baza admiterii: diploma de bacalaureat sau un act echivalent de studii,
studii medii de specialitate, studii superioare
Specialty: Interior Design
Title awarded at graduation: Bachelor of Arts
Form of studies: full-time
Admission based on: Diploma of Baccalaureate or a document of equivalent
education, specialized secondary education, higher education

Design vestimentar
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Specialitatea: Design vestimentar

Titlul acordat la finele studiilor: Licenţiat în Arte
Forma de organizare a învățămîntului: cu frecvență
Baza admiterii: diploma de bacalaureat sau un act echivalent de studii,
studii medii de specialitate, studii superioare
Specialty: Fashion Design
Title awarded at graduation: Bachelor of Arts
Form of studies: full-time
Admission based on: Diploma of Baccalaureate or a document of equivalent
education, specialized secondary education, higher education
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Ciclul I - LICENȚĂ (4 ani)
Credite de studiu ECTS: 240 credite
Ciclul II - MASTER (1,5 ani)
Credite de studiu ECTS: 90 credite
Ciclul III - DOCTORAT
Durata studiilor: 3 ani - cu frecvență
4 ani - cu frecvență redusă
Credite de studiu ECTS: 180 credite
Cycle I - Bachelor (4 years)
Total credits ECTS: 240 credits
Cycle II - Master (1,5 years)
Total credits ECTS: 90 credits
Cycle III - Doctorate
Duration of studies: 3 years- full-time education
4 years - correspondence course
Total credits ECTS: 180 credits

Angajarea în câmpul muncii: designer vestimentar; stilist
(vestimentație, accesorii, vizaj, arhitectonica coafurii); designer
modelist vestimentar; pictor creator de costume; profesor.
Employment: fashion designer; stylist (clothing, accessories,
make up, hairstyle); modeller, painter-creator of costumes;
teacher of fashion design.
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Ciclul I - LICENȚĂ (4 ani)
Credite de studiu ECTS: 240 credite
Ciclul II - MASTER (1,5 ani)
Credite de studiu ECTS: 90 credite
Ciclul III - DOCTORAT
Durata studiilor: 3 ani - cu frecvență
4 ani - cu frecvență redusă
Credite de studiu ECTS: 180 credite
Cycle I - Licentiate higher education (4 years)
Total credits ECTS: 240 credits
Cycle II - Master higher education (1,5 years)
Total credits ECTS: 90 credits
Cycle III - Doctoral higher education
Duration of studies: 3 years - full-time education
4 years - correspondence course
Total credits ECTS: 180 credits

Angajarea în câmpul muncii: designer în domeniul producerii
de covoare; profesor la disciplinele de specialitate; artist
decoratot specializat în tapiserie și imprimări textile.
Employment: artist in the field of carpet production, private
production sectors, creative workshops, teacher in tapestry,
artist- decorator in tapestry and textile printing.

Tapiserie artistică

Specialitatea: Tapiserie artistică

Titlul acordat la finele studiilor: Licenţiat în Arte
Forma de organizare a învățămîntului: cu frecvență
Baza admiterii: diploma de bacalaureat sau un act echivalent de studii,
studii medii de specialitate, studii superioare
Specialty: Artistic Tapestry
Title awarded at graduation: Bachelor of Arts
Form of studies: full-time
Admission based on: Diploma of Baccalaureate or a document of equivalent
education, specialized secondary education, higher education
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Sculptură

Specialitatea: Sculptură

Titlul acordat la finele studiilor: Licenţiat în Arte
Forma de organizare a învățămîntului: cu frecvență
Baza admiterii: diploma de bacalaureat sau un act echivalent de studii,
studii medii de specialitate, studii superioare
Specialty: Sculpture
Title awarded at graduation: Bachelor of Arts
Form of studies: full-time
Admission based on: Diploma of Baccalaureate or a document of equivalent
education, specialized secondary education, higher education
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Ciclul I - LICENȚĂ (4 ani)
Credite de studiu ECTS: 240 credite
Ciclul II - MASTER (1,5 ani)
Credite de studiu ECTS: 90 credite
Ciclul III - DOCTORAT
Durata studiilor: 3 ani - cu frecvență
4 ani - cu frecvență redusă
Credite de studiu ECTS: 180 credite
Cycle I - Licentiate higher education (4 years)
Total credits ECTS: 240 credits
Cycle II - Master higher education (1,5 years)
Total credits ECTS: 90 credits
Cycle III - Doctoral higher education
Duration of studies: 3 years- full-time education
4 years - correspondence course
Total credits ECTS: 180 credits

Angajarea în câmpul muncii: artist plastic; profesor;
sculptor sau maistru-instructor în ateliere de sculptură/modelaj,
sectoare private de producere; butafor la teatru sau de film.
Employment: fine artist, sculptor or foreman instructor in
sculpture studious, in the field of production; theater or movie
decorator; teacher of fine arts.

DEPARTAMENTUL ARTE DECORATIVE ȘI SCULPTURĂ
RO

EN

RO

Ciclul I - LICENȚĂ (4 ani)
Credite de studiu ECTS: 240 credite
Ciclul II - MASTER (1,5 ani)
Credite de studiu ECTS: 90 credite
Ciclul III - DOCTORAT
Durata studiilor: 3 ani - cu frecvență
4 ani - cu frecvență redusă
Credite de studiu ECTS: 180 credite
Cycle I - Licentiate higher education (4 years)
Total credits ECTS: 240 credits
Cycle II - Master higher education (1,5 years)
Total credits ECTS: 90 credits
Cycle III - Doctoral higher education
Duration of studies: 3 years - full-time education
4 years - correspondence course
Total credits ECTS: 180 credits

Angajarea în câmpul muncii: maistru-instructor în ateliere de
ceramica/metal, sectoare private de producere; pictor decorator;
profesor de artă plastică; designer de obiecte decorative.
Employment: painter-decorator; foreman instructor in
sculpture studious, in the field of production; teacher of fine
arts; decorative objects designer

Ceramică artistică / Metal artistic

Specialitatea: Ceramică artistică / Metal artistică

Titlul acordat la finele studiilor: Licenţiat în Arte
Forma de organizare a învățămîntului: cu frecvență
Baza admiterii: diploma de bacalaureat sau un act echivalent de studii,
studii medii de specialitate, studii superioare
Specialty: Artistic Ceramics / Artistic Metal
Title awarded at graduation: Bachelor of Arts
Form of studies: full-time
Admission based on: Diploma of Baccalaureate or a document of equivalent
education, specialized secondary education, higher education

Istoria și teoria artelor plastice
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Specialitatea: Istoria și teoria artelor plastice

Titlul acordat la finele studiilor: Licenţiat în Arte
Forma de organizare a învățămîntului: cu frecvență
Baza admiterii: diploma de bacalaureat sau un act echivalent de studii,
studii medii de specialitate, studii superioare
Specialty: History and Theory of Arts
Title awarded at graduation: Bachelor of Arts
Form of studies: full-time
Admission based on: Diploma of Baccalaureate or a document of equivalent
education, specialized secondary education, higher education
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Ciclul I - LICENȚĂ (3 ani)
Credite de studiu ECTS: 180 credite
Ciclul II - MASTER (2 ani)
Credite de studiu ECTS: 120 credite
Ciclul III - DOCTORAT
Durata studiilor: 3 ani - cu frecvență
4 ani - cu frecvență redusă
Credite de studiu ECTS: 180 credite
Cycle I - Licentiate higher education (3 years)
Total credits ECTS: 180 credits
Cycle II - Master higher education (2 years)
Total credits ECTS: 120 credits
Cycle III - Doctoral higher education
Duration of studies: 3 years- full-time education
4 years - correspondence course
Total credits ECTS: 180 credits

Angajarea în câmpul muncii: profesor de arta plastică și istoria
artelor plastice; critic de artă; organizator de expoziții; ghid în
muzee de artă; galerist; manager de proiecte culturale.
Employment: art critic; organizer of exhibitions, art museums
guide, teacher of fine art and history of fine arts; gallerist;
manager of cultural projects.

Colaborări și Parteneriate / Collaborations and partnerships
Centrul industriilor creative ”ARTCOR”, Chișinău, R. Moldova; Asociația tinerilor artiști ”OBERLIHT”, Chișinău, R. Moldova;
Universitatea Națională de Arte ,”George Enescu’’, Iași, Romania; Academia Națională de Arte ”T. K. Jurghenov”, Alma Atî,
Kazahstan; Muzeul Naţional de Artă al Moldovei; Muzeul Național de Etnografieși Istorie Naturală, Chișinău, R. Moldova;
Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova; Teatrul Național de Operă și Balet ”Maria Bieșu”, Chișinău, R. Moldova;
Sala cu Orgă, Chișinău, R. Moldova; Filarmonica Națională ”Serghei Lunchevici”, Chișinău, R. Moldova; Biblioteca
Municipală ”B. P. Hașdeu”, Chișinău, R. Moldova; Biblioteca Naţională a Republicii Moldova; Teatrul Național Dramatic
Rus ”Anton Cehov”, Chișinău, R. Moldova; Centrul Academic Internaţional ”EMINESCU”, Chișinău, R. Moldova etc.

ARTCOR / Galeria BUNKER
ARTCOR - Centrul Industriilor Creative din Moldova va pune la dispoziție mai multe facilități, printre care:
spații pentru evenimente (masterclass-uri, workshopuri, cursuri specializate, conferințe etc.); ateliere de creație;
programe de dezvoltarea abilităților în domeniile creative de grafică, de animație, de design interior etc.
Galeria BUNKER - a fost inaugurată în anul 2015, este un spațiu subteran destinat pentru organizarea diverselor
manifestări culturale, ateliere și expoziții de care beneficiază studenții, profesorii și publicul larg.

Информация
Академия Музыки, Театра и Изобразительного Искусства предоставляет художественные мастерские:

живописи, графики, керамики, текстиля. Проектные мастерские: дизайна интерьера, дизайна одежды.
Мастерские по обработке дерева и металла. Компьютерный класс, специализированная библиотека,
столовая, спортивный зал, общежитие.
Цикл I - ЛИЦЕНЦИАТ (3/4 года), 180/240 кредитов ECTS.
Цикл II - МАСТЕРАТ (1,5/2 года), 90/120 кредитов ECTS.
Цикл III - ДОКТОРАТ (3/4 года), стационарная форма обучения/заочная форма обучения,180 кредитов ECTS.
Форма обучения: Стационарная.
Поступление: диплом бакалавра или эквивалентное обучение, среднее образование, высшее образование.

ДЕПАРТАМЕНТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Живопись / Монументальная живопись
Графика
ДЕПАРТАМЕНТ ДИЗАЙНА
Дизайн интерьера
Дизайн одежды
ДЕПАРТАМЕНТ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Ткачество
Скульптура
Художественная керамика
Художественная обработка металла
КАФЕДРА ТЕХНИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
История и теория изобразительного искусства

После окончания присуждаются степень: Лиценциата в области
изобразительного искусства ( I цикл), Магистр искусств (II цикл),
Доктор искусствоведения и культурологии ( III цикл).
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