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Ora 10.00, sala 310, bl. I 

 

Şedinţa în plen 

 

1.  Natalia Dumitraşco, masterandă an.I, specialitatea Patrimoniul cultural şi manifestări artistice, FATCM. 

Tradiţie şi inovaţie în teatrul lui Vlad Mugur. Cond. șt. Svetlana Târţău, dr., prof. univ., catedra Studii 

teatrale și Scenografie. 

2.  Galina Chiforişin, st. an. IV, spec. Muzicologie, FAM. Nocturne de Valentin Doni: particularităţi 

structurale şi de gen.  Cond. șt. Svetlana Badrajan, dr, prof. univ. inter., departamentul  Muzicologie, 

compoziție și iazz. 

3.  Serghei Josu masterand, an. II, spec. Sculptură, FAPDD. Principii de realizare a sculpturii 

contemporane în metal sudat – în baza lucrării Dragostea Cosmică. Cond. șt. Elena Frunze, lect. univ., 

departamentul Arte decorative și sculptură. 

4.  Mihail Plaținda, st., an. II, spec. Instrumente aerofone, FAM. Забытые имена женщин 

композиторов и их творческое наследие. Cond. șt. Ecaterina Gârbu, dr., conf.univ., departamentul  

Muzicologie, compoziție și iazz. 

5.  Oxana Vlas, masterandă an II, specialitatea Patrimoniul cultural şi manifestări artistice. Covor 

tradiţional moldovenesc – component intrinsec al creaţiei populare. Cond. şt. Claudia Crăciun, dr., 

prof. univ., catedra Management artistic și culturologie.  

6. Diana Semeniuс, st. an. II, spec. Design interior, FAPDD. Влияние интернета на эстетическое 

восприятие классического  изобразительного искусства. Cond. șt. Ecaterina Iudina, lect. univ.,  

departamentul  Științe socio-umanistice și limbi moderne. 

7. Vlad Sabajuc, st. an. II, spec. ATC, FATCM. „Flolrile răului” de  Baudelaire și „Flori de mucegai” de 

T. Arghezi: o încercare de hermeneutică literară. Cond. șt. Constantin Șchiopu, dr. hab., prof univ 

inter., catedra Studii teatrale și Scenografie. 

 

Pauză de cafea 

 

Secțiunea: Artă muzicală, 

Artă teatrală, coregrafică și multimedia 

                                               Sala Senatului, bl. I. 

Moderator:   Mariana Starciuc, master în arte, lect. univ, catedra Studii Teatrale și Scenografie, 

doctorandă, prodecan activitate științifică și de creație FATCM. 
 

1. Iulia Coreneva, st. an. III, spec. Muzicologie,  FAM. A. Tимофеев: мир музыкальных интересов и 

творчество. Cond. șt. Galina Cocearova, dr., prof. univ., departamentul Muzicologie, compoziție și 

jazz. 

2.  Alina Mocanu, masterandă, an. I, spec. Patrimoniul cultural și manifestări artistice, FATCM. „Odiseea – 

2001” – un proiect inedit realizat de Cătălina Buzoianu, regizoare remarcabilă în spațiul românesc. 

Cond. șt. Svetlana Târțău, dr., prof. univ., catedra Studii teatrale și scenografie. 
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3. Alexandru Pasat, st. an. III, spec. Compoziție, FAM. Rapsodia pentru saxofon și pian de Claude 

Debussy în contextual creației compozitorului și trăsăturile de stil. Cond. șt. Elena Mironenco, dr., prof. 

univ., departamentul Muzicologie, compoziție și jazz. 

4.  Ecaterina Miaun, st. an. III, spec. Muzicologie, FAM. Trăsăturile stilistice ale Sonatei pentru violină și 

pian de Paul Constantinescu. Cond. șt. Angela Rojnoveanu, dr. conf. univ., departamentul Muzicologie, 

compoziție și jazz. 

5.  Francesca Gărbălău, st. an. II, spec. ATC., FATCM. Personajul dostoevsckian: între crimă și remuș- 

     care. Cond. șt. Constantin Șchiopu, dr. hab., prof. univ. inter., catedra Studii teatrale și scenografie. 

6.  Corina Țaca, st. an. II, spec. Muzicologie, FAM. Particularitățile  tematismului în Suita pentru patru 

saxofoane Serbările Moldovei de Snejana Pâslari. Cond. șt. Angela Rojnoveanu, dr., conf. univ., 

departamentul Muzicologie, compoziție și jazz. 

7.  Marius Buta, st. an. IV, spec. Instrumente populare, FAM. Particularități de interpretare și adaptare a 

Suitei camerale de Vladislav Zolotaryov. Cond. șt. Diana Bunea, dr., conf. univ., departamentul 

Muzicologie, compoziție și jazz. 

 

Secțiunea: Ştiinţe socio-umanistice, 

Arte plastice, decorative și design 

                                                             Sala 310, bl. I 

 

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

activitate științifică și de creație FAPDD. 

 

1.  Ecaterina Căpățână, masterandă, an. I, spec. Grafică, FAPDD. Expresia unei emoții religioase 

noi umilenie în creația lui Andrei Rubliov. Cond. șt. Ala Starțev, dr. conf. univ., departamentul Științe 

socio-umanistice și limbi moderne. 

2. Victoria Matușevschi, st. an. III, spec. Design vestimentar, FAPDD. Armonia cromatică în  

     vestimentație. Cond. șt. Tatiana Comendant, dr., conf. univ., departamentul Științe socio-umanistice și 

limbi moderne. 

3.  Мария Елена Замковая, ст. II-го курса,  спец. Kогнитивные исследования, Санкт-Петербургский 

Государственный Университет Сравнение различных проявлений и механизмов психических 

интерференций на примере ретроактивной и перцептивной. Научный руководит.  Михаил В. 

Аллахвердов, канд. наук, стар. преп., кaфедра  Проблемы конвергенции естественных и 

гуманитарных наук, Санкт-Петербургский Государственный Университет, Россия. 

4. Daniela Coliba, masterandă, an. I, spec. Design Interior, FAPDD. Imaginea artistică a brandului 

Bucuria. Cond. șt. Leonid Dumitrașcu, lect. univ., departamentul Design. 

5. Elena Mafteor, st. anul III, spec. Pictură murală, FAPDD. Ideile filosofice ale cosmismului. Cond. șt. 

Nicolae Negru, lect. univ., departamentul Științe socio-umanistice și limbi moderne. 

6.  Cristina Buga, st. an. III, spec. Grafică, FAPDD. Tradiții și inovații în arta predării  xilogravurii. Cond. 

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

7.  Valentina Prisacari, an. IV, spec. Sculptură, FAPDD. Aspecte metodologice de creare în piatră a 

sculpturii Puterea Nodului.. Cond. șt. Elena Frunze, lect. univ., departamentul Arte decorative și 

sculptură. 
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8.  Aliona Podgura, masterandă, an. I, spec. Design interior, FAPDD. Dezvoltarea brandului Poșta 

Moldovei în R.S.S. Moldovenească 1945-1991. Cond. șt. Leonid Dumitrașcu, lect. univ., secția Design 

interior. 

9. Tatiana Bruma, st. an. III, spec. Design vestimentar, FAPDD.  Sursa de inspirație în crearea 

vestimentației.  Cond. șt. Luminita Gorcinschi, conf. univ. inter., secția Modă și Design vestimentar. 

 10.Violeta Albu, masterandă, an. II, spec. Psihologie, USM. Influenţa mass-media asupra modului de 

percepţie a mesajului mediatic. Cond. șt. Tatiana Comendant, dr., conf. univ., departamentul Științe 

socio-umanistice și limbi moderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitetul organizatoric: 

 
     1.  Tatiana Comendant, dr., conf. univ., prorector activitate ştiinţifică și de creație AMTAP. 

     2.  Iurie Caraman, dr., conf. cercet., șef secție Știință. 

     3.  Ion Jabinschi, master în arte, doctorand, lect. univ., prodecan activitate științifică și de creație   

FAPDD.  

4.  Mariana Starciuc, master în arte, doctorandă, lect. univ., prodecan activitate științifică și de   

creație FATCM. 

     5. Paul Gamurari, master în arte, doctorand, lect. univ., prodecan activitate științifică și de 

creație FAM.    

                   6.  Agata Mogîldea, metodist principal, secția Știință AMTAP.     

 

 

Comisia de evaluare: 
 

Preşedinte  -   Tatiana Comendant, dr., conf. univ., Prorector activitate ştiinţifică și de creație AMTAP. 

Membri      -   Claudia Crăciun, dr., prof. univ., membru al Consiliului pentru Dezvoltarea Strategică   

Instituțională AMTAP. 

                   -   Angela Rojnoveanu, dr., conf. univ., redactor coordonator al revistei științifice AMTAP. 

                    -   Ion Jabinschi, master în arte, doctorand, lect. univ., prodecan activitate științifică și de creație 

FAPDD. 

         -   Mariana Starciuc, master în arte, doctorandă, lect. univ., prodecan activitate științifică și de                

creație FATCM. 

-  Paul Gamurari, master în arte, doctorand, lect. univ., prodecan activitate științifică și de 

creație FAM.    

                    -   Tatiana Carauș, doctorandă, lect. univ., prodecan activitate didactică FAPDD. 

                   -   Tatiana Bujoreanu, master în arte, doctorandă, lect. univ., secția Modă și design vestimentar. 

http://conf.univ.int/

