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Ora 10.00, sala 307, bl. I
Şedinţa în plen
1. Daniela Trocinel, an. IV, departamentul Instrumente orchestrale, secția Instrumente cu coarde. Sumarul
activității componistice al lui Oleg Negruță. Conducător știinţific: Ecaterina Gîrbu, lect.univ., dr.,
departamentul Muzicologie, compoziție și jazz.
2. Maria-Eola Cecoltan, an IV, departamentul Arte plastice, secția Pictura murală. Падение и взлеты.
Путь к истине. Conducător știinţific: Ion Jabinschi, lect. univ., master în arte, departamentul Arte
plastice, secția Pictura murală.
3. Zamkovaia Maria Elena, an I. Факультет Cвободных искусств и наук, Санкт – Петербугский
государственный университет, Federația Rusă. Понятие счастья в античной философии.
Conducător știinţific: Калинин И.А., доцент, канд. филол. наук., кафедра Междисциплинарных
исследований.
4. Mihai Plaținda, st. an. II, departamentul Instrumente orchestrale, secția Instrumente aerofone și de
percuție. Religia și statul. Conducător știinţific: Nicolae Negru, lect. univ., departamentul Științe socio umanistice și limbi moderne.
5. Mihaela Cucereanu, st. an. III, catedra Management artistic şi Culturologie. Tradiţii şi obiceiuri de nuntă.
Coordonator ştiinţific: Viorica Aderov, conf. univ., dr., şef catedră Management artistic şi Culturologie.
6. Elena Maftior, an.II, departamentul Arte plastice, secția Pictură murală. Дуальность ИЗО. Conducător
știinţific: Ecaterina Iudina, lect. univ., departamentul Științe socio - umanistice și limbi moderne.
7. Daniela Vizin, st. an. III, catedra Studii Teatrale, secția Teatrologie. Specificul regiei anilor 90 (în baza
Teatrului Eugene Ionesco). Coordonator ştiinţific: Angelina Roşca, prof. univ., dr., şef catedră Studii
Teatrale.

Pauză de cafea
Ştiinţe socio-umanistice, Arte plastice, decorative și design,
Artă teatrală, coregrafică și multimedia.
1. Natalia Gușan, masterandă, an I, departamentul Arte plastice, secția Pictură. Aspecte conceptuale si
plastice în creația sculptorilor Pavel Obreja și Petru Glavan. Conducător știinţific: Ala Starțev, conf.
univ., dr., catedra Discipline tehnico-teoretice în artele vizuale.
2. Greta Șochichiu, an. IV, departamentul Arte decorative și sculptură, secția Tapiserie. Textilele medievale conținuturi și reveniri. Conducător știinţific: Svetlana Plaținda, lect. univ., master în arte, departamentul
Arte decorative și sculptură, secția Tapiserie.
3. Patricia Sorin, an. IV, departamentul Arte plastice, secția Pictura murală. Concepția picturii din
interiorul catedralei ”Nașterea Domnului”. Conducător știinţific: Valeriu Jabinschi, lect. univ.,
departamentul Arte plastice, sef. secție Pictura murală.
4. Alexandra Stepan, st., an II, departamentul Muzicologie, compoziție și jazz, secția Canto estradă. O
reconsiderare a abordării ateiste. Conducător știinţific: Nicolae Negru, lect. univ., departamentul Științe
socio - umanistice și limbi moderne.
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5. Adriana Mursa, an IV, departamentul Arte decorative și sculptură, secția Tapiserie. Amprentele timpului.
Tehnicile de țesut-traseul de la covoarele vechi basarabene la tapiseria contemporană, ca factor uzual
și estetic. Conducător știinţific: Svetlana Plaținda, lect. univ., master în arte, departamentul Arte decorative
și sculptură, secția Tapiserie.
6. Alisa Bacalova, an. III, catedra Management artistic şi Culturologie, secția Management artistic. Muzeul
Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală: Realităţi şi perspective. Coordonator ştiinţific: Viorica
Aderov, conf. univ., dr., şef catedră Management artistic şi Culturologie.
7. Victoria Matușevschi , an. II, departamentul Design, secția Modă și design vestimentar. Moda - limbajul
clipei. Luminița Gorcinschi, conf. univ. inter., șef. secție Modă și design vestimentar.
8. Mihaela Cucereanu, st. an. III, catedra Management artistic şi Culturologie. Publicul și receptarea operei
de artă. Coordonator ştiinţific: Maria Plătică, lect. univ., departamentul ȘSULM.
9. Alina Șaban, st. an. II, departamentul Artă coregrafică și performanță motrică, secția Coregrafie. Moartea
în viziunea lui Artur Schopenhauer. Conducător știinţific: Nicolae Negru, lect. univ., departamentul
ȘSULM.

Comitetul organizatoric:
1. Tatiana Comendant, conf. univ., dr., prorector activitate ştiinţifică și de creație AMTAP.
2. Iurie Caraman, conf. cercet., dr., șef secție Știință.
3. Svetlana Plaținda, lect. univ., master în arte, decan FAPDD.
4. Victor Tihoneac, lect. univ., dr., prodecan știinţă, FAM.
5. Mariana Starciuc, lect. univ., master în arte, doctorandă, prodecan FATCM.

Comisia de evaluare:
Preşedinte
Membri

-

Tatiana Comendant, conf. univ., dr., prorector activitate ştiinţifică și de creație AMTAP.
Ala Starțev, conf. univ., dr., șef. departament Științe socio - umanistice și limbi moderne.
Ecaterina Iudina, lect. univ., departamentul Științe socio - umanistice și limbi moderne.
Svetlana Plaținda, lect. univ., master în arte, decan FAPDD.
Victor Tihoneac, lect. univ., dr., prodecan știinţă, FAM.
Mariana Starciuc, lect. univ., master în arte, doctorandă, prodecan FATCM.
3

