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Curriculum vitae 

Informații personale  

Nume / Prenume Berezovicova Tatiana 

Adresă str. Mihai Eminescu, 20, ap. 1, Chișinău, MD-2012, Moldova 

Telefoane +37322221761 (dom.) 

+37322238213 (serv.) 

  +373-69919944 (mob.)          

  +373-79448984   

 

Fax +37322238214 

E-mail-uri tatiana.berezovicova@amtap.md  

tberezovicova@mail.ru  

Data nașterii 10 octombrie 1952 

    Titlu onorific 
2015 

 
   Maestru în Artă 

Titluri științifico-didactice 
                                                      2002 
                                                      2019 

 
Conferențiar universitar 
Profesor universitar 

Locul de muncă vizat 
 

 
Domeniul ocupațional 

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, 

Prim-prorector pentru activitatea didactică,  

Profesor universitar la catedra Muzicologie și compoziție 

Artă muzicală 

Educație și formare 

1967–1971 
 

1971-1976 
 

1976–1999 
 

1986 
 

2008 
 
 
 

 

 

   Studii medii de specialitate: Colegiul de muzică Ștefan Neaga. Diploma cu mențiune.  
   Specialitatea: Teoria muzicii 
   Studii superioare: Institutul de Stat al Artelor Gavriil Musicescu din Moldova. Diploma cu 
   mențiune. Specialitatea: Muzicologie. 
   Studii de doctorat: Aspirantura pe lângă Conservatorul de Stat P. I. Ceaikovski din  
   Moscova (1976-1979). Specialitatea: Teoria muzicii.  
   Formare continuă: Facultatea de perfecționare a cadrelor didactice pe lângă Institutul de   
   Cultură N. K. Krupskaia din Leningrad. Specialitatea: Teoria și istoria muzicii.  
   Formare continuă: Cursurile de perfecționare pe lângă Institutul de Științe ale Educației 
   din Republica Moldova Specialitatea: Psihopedagogia artelor (modulul A: Psihopedagogia   
   artelor; modulul B: Strategii noi de predare – învățare – evaluare). 
 
Participare la activități de formare continuă în ultimii 5 ani: 

Master class-uri susținute de L. Kasjanenko, prof. univ., Universitatea de muzică F. Chopin 

din Varșovia (2017).  

Trainingul Management resurselor umane în instituțiile de învățământ superior (2017).  

Cursul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă corespunzător nivelului unu 

de pregătire. (2018). 

Trainingul – Misiune de Asistență Tehnică Procedurile de recunoaștere și echivalare a 
studiilor și a calificărilor: limite și oportunități. Evenimentul organizat de Oficiul Național 
Erasmus+ cu formatorul Kristina Sutkutė, Lituania. (2019). 

Experiență profesională  
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1975-1976 
 

1976 – până în prezent 
 

1979-1985 
1985-1999 
1984–1990 
1999-2002 
1999–2008 
2002–2014 
2002–2012 

                         2012 – până în prezent 
                                            2014-2019 
                         2019 – până în prezent 

 
1995–2014 

2008 

   Colegiul de Muzică Ștefan Neaga. Profesor. 
  
   Institutul de Stat al Artelor G. Musicescu / Academia de Muzică G. Musicescu /           
   Universitatea de Stat a Artelor / Academia de muzică, Teatru și Arte Plastice:  
   Lector  
   Lector superior 
   Șef catedră Discipline muzical-teoretice /Teoria și istoria muzicii  
   Conferențiar universitar interimar 
   Prodecan al Facultății Arta Muzicală, Compoziție și Muzicologie  
   Conferențiar universitar 
   Șef catedră Muzică ușoară și jazz 
   Prim-prorector pentru activitatea didactică 
   Profesor universitar interimar 
   Profesor universitar 

    
   Liceul-internat Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu”. Profesor (prin cumul).  

   Profesorul Grad didactic superior. 

Activități administrative în cadrul 
AMTAP: 

 Membru al Senatului; 
Membru al Consiliului de administrație; 
Membru al Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională; 
Membru al Consiliului de Evaluare și Asigurare a Calității Studiilor; 
Membru al Comisiei de Concurs 

Membru al Consiliului Școlii Doctorale. 

Membru al Consiliului Bibliotecii. 

Membru al Comisiei de evaluare a dosarelor pentru programe de granturi Erasmus+ KA 

107, 2016-2018. 

Membru al Comisiei specializate responsabile de examinarea dosarelor, selectarea listelor 

studenților din instituțiile de învățământ superior (ciclurile I, II) cărora li se acordă burse de 

merit (anul de studii 2017-2018). 

                            Activitatea didactică – Predarea disciplinelor: Armonie; Solfegiu; Teoria muzicii; Forme muzicale; Contrapunct; 
Teoria instrumentelor; Orchestrație și aranjament (Muzică ușoară și jazz); Aranjament coral 
(Dirijat coral); Ansamblu vocal (Canto de estradă și jazz).  
– Conducerea artistică a 19 programelor de licență (în total 106 discipoli) la disciplina 
Ansamblu vocal, specialitatea Canto de estradă și jazz. 
– Conducerea științifica a 61 teze de licență și 3 teze de master susținute (muzicologie, 

instrumente de estradă și jazz, canto de estradă și jazz, Instrumente aerofone).  
– Conducerea științifică a 7 teze de doctor (1 teză a fost susținută). 
– Lui 9 absolvenți i s-au conferit titlurile onorifice de Artist al Poporului, Maestru în Artă, 
Artist Emerit, Om Emerit al RM.  

Aptitudini și competențe personale  

Limba maternă Rusă 

Alte limbi cunoscute (Autoevaluare) Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la conversație Discurs oral 

Română C2 C2 C1 C1 C1 

Franceză A1 B1 A1 A1 A1 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  

Aptitudini și competențe științifice  

                                                  2000 Titlul științific: Doctor în studiul artelor, specialitatea 17.00.02, Arta muzicală 

          Domeniul de activitate științifică     Profilul științific: Arta muzicală, specialitatea 653.01, Muzicologie 

                         2008 – până în prezent      Membru al Seminarului științific de profil la specialitatea 653.01, Muzicologie 
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Publicații:     În total 53, inclusiv:  
   1 monografie,  
   33 articole științifice,  
   11 rezumate ale conferințelor,  
   1 articol în ediție enciclopedică,  
   7 lucrări științifico-metodice.  

   10 premii pentru lucrări științifice în cadrul concursurilor organizate de Uniunea Compozitorilor şi    
   Muzicologilor din Republica Moldova (1999, 2002, 2004-2008, 2011, 2013, 2015).  
Premiul pentru monografie științifică decernat în cadrul Concursului de compoziție și muzicologie 
organizat de UCMM și Institutul Cultural Român Mihai Eminescu (2016). 

    Redactor științific la circa 10 lucrări științifico-metodice 

                          Participări la conferințe:    În total 47 conferințe naționale și internaționale, inclusiv în Republica Moldova (Chișinău, Bălți, 
   Tiraspol), Armenia (Gyumri), Ucraina (Odessa, Nicolaev) 

                                               Proiecte:    Director al proiectului Educația artistică: realizările trecutului și provocările prezentului. 
   Conferința științifică internațională dedicată aniversării a 75 de ani de învățământ artistic 
   superior din Republica Moldova. – Contract de finanțare nr nr.16/MS din 01.10.2015 
   pentru Manifestări științifice 2015.  

                                            Traduceri: Traducerea din limba română în limba rusă a 24 materiale (curriculum, manuale și ghiduri 
ale profesorilor) la disciplina Educație muzicală pentru școlile medii de cultură generală 
publicate la editurile Știința, Liceum ș. a.  

                                         Publicistică: Peste 20 articole în diferite ediții periodice din RM 

                              Activități de creație: Peste 100 aranjamente și piese originale pentru orchestră, cor, ansamblu vocal, 
instrumental și vocal-instrumental. Lucrările sunt incluse în repertoriul formațiilor corale și 
utilizate în procesul didactic. O serie de lucrări a fost imprimată pe CD-uri (Republica 
Moldova și România) și în fondul Companiei de Stat Teleradio-Moldova. 

Conducător artistic al formației vocal-instrumentale Planeta 
 (Colectiv model, 1980-1990); 

Participarea la diferite manifestări artistice (festivaluri, concerte, 
turnee în Franța, Spania, Portugalia, Ucraina) ca interpret și autor al aranjamentelor (1996-
2006); 

                                  Alte activități: Din 1992 – Membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova;  
Membru al Consiliului de conducere a UCMM;  
Președinte al Comisiei de cenzori a UCMM;  
Președinte al Secției Muzicologie a UCMM. 
Președintele (2017) și membru (2018, 2019) al juriului în cadrul Concursurilor de 

compoziție și muzicologie organizate de UCMM și Institutul Cultural Român Mihai 

Eminescu. 

Membru al Filialei Moldovenești de SIMC (Societatea Internațională a Muzicii 

contemporane). 

Membru al Colegiului de redacție al revistei științifice Studiul artelor și culturologie: istorie, 
teorie, practică (Categoria B). ISSN 2345–1408 

Membru (2015) și președinte (2016, 2017, 2018, 2019) al comisiei de admitere la ciclul III 

de studii universitare, doctorat. 

Membru și președinte al Consiliilor/Comisiei de susținere publică a tezelor de doctor. 

Membru al juriilor la concursuri naționale și internaționale de interpretare muzicală; 

Președinte și vicepreședinte al comisiilor la Examenele de Licență și de Master; 
Președinte și copreședinte al grupurilor de lucru la elaborarea testelor și comisiilor de evaluare la 
Examene de bacalaureat; 

Membru al comisiei de acreditare etc. 
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           Activități pe plan internațional: – Membru al Colegiului de redacție a consiliului științific al Revistei de Teoria și Critica Artei 

RevArt (România), ISSN 1841-1169. 

– Participarea la audierea finală a Programului de burse Yamaha Music Gulf FZE (10-
11.02.2017, Dubai, EAU). 
– Participarea la manifestare culturală internațională Forumul de oameni de artă și știință al 
țărilor CSI, ediția a XIII-a, în componența delegației oficiale a RM. Or. Astana (Kazahstan). 
18-21 iunie 2018. 
– Participarea la manifestare culturală internațională Forumul de oameni de artă și știință al 

țărilor CSI, ediția a XIV-a, în componența delegației oficiale a RM. Or. Așgabat, Republica 

Turkmenistan. 13-16 mai 2019. 

                                Mențiuni de stat:  
 

   Diploma Guvernului de gradul I (2014) 
   Titlul onorific Maestru în Artă (2015) 

 
 
 
15.08.2020 
 
Tatiana BEREZOVICOVA 
 


