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Vladimir BABII

Doctor habilitat, autorul şi primul director al proiectului.

Catedra Artă şi educaţie artistică. Autor a peste 200 de
lucrări: 4 monografii, 2 cursuri universitare, peste 100 de
articole ştiinţifico-metodice, ghiduri metodice, 3
crestomaţii de note, 1 studiu didactico-muzicologic, 1
programă şcolară, 10 curriculumuri universitare, proiecte
de traininguri praxiologice, proiecte naţionale şi
internaţionale.







Tatiana BULARGA

Doctor, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific

superior, catedra Arte şi educaţie artistică.

Publicaţii: autor/coautor de titluri monografii, cca 100 de 

lucrări ştiinţifico-metodice şi didactice, 2 cursuri universitare, 1 

studiu didactico-muzicologic, 1 crestomaţie de note, 15 

curricumuluri universitare,  articole ştiinţifice şi metodice, 

inclusiv în format electronic cu h-index – 3.
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Ion GAGIM
Doctor habilitat, profesor universitar, cercetător stiinţific superior, maestru

în artă, academician-coord. al Filialei AŞ RM, rector (2016-2018), red.-şef al

Revistei de cultură, ştiinţă şi practică educaţională „Arta şi Educaţia

Artistică”. Discipoli: 1 dr. hab., 5 dr. în ştiinţe. Publicaţii: autor/coautor

peste 150 de titluri, citate de 204 ori, h-index - 6

după Publich or Perisch : 4 monografii/ studii monografice, 4 manuale

universitare, 2 manuale şcolare, 2 dicţionare, peste 100 de articole ştiinţifice

şi metodice, fonocrestomaţie, 3 volume de maxime şi cugetări, eseistică,

inclusiv publicaţii peste hotare (România, Germania, Rusia, SUA) în limbile

română, engleză, rusă, germană, italiană, spaniolă; Fondator/protagonist în

RM a domeniilor: Pedagogia, Psihologia, Filosofia muzicii, Fondatorul în

RM şi conducătorul şcolii de doctorat: Pedagogiei muzicale/Educaţiei

artistice. Colaborări internaţionale, coordonator, membrul al colegiilor de

redacţie a 3 reviste, profesor invitat, proiecte naţionale şi internaţionale.

Membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor, Muzicienilor,

Scriitorilor din RM. Distincţii de stat şi menţiuni.













„Doar cei educaţi sînt liberi”

Epictetus





Margarita TETELEA

Doctor, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific

superior, Şef Departament Cultură USARB.

Publicaţii: autor/coautor de monoghrafii, manuale, cca 50

articole ştiinţifice şi metodice, materiale în culegeri de

lucrări ale conferinţelor internaţionale, naţionale.















Eugenia Maria PAȘCA
Doctor, profesor universitar. 
Cercetător ştiinţific superior.
Universitatea Naţională de Arte George Enescu, Iaşi. 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, 
Director. 

h-index - 3
Anii de publicare 2013-2018









REVIEW OF ARTISTIC EDUCATION 

Revistă cu impact inclusă în: Baidu Scholar, Directorul

Cabell, CEEOL - Biblioteca online din Europa Centrală și de

Est, CEJSH (Jurnalul Central European de Științe Sociale și

Umanistice), CNKI Scholar (China National Knowledge

Infrastructure), CNPIEC, DOAJ (Director de jurnale de acces

deschis), EBSCO (baze de date relevante), ERIH PLUS

(European Reference Index pentru științele umaniste și

sociale), Google Scholar, Index Copernicus, J-Gate,

JournalTOCs, KESLI-NDSL (Descoperirea coreeană pentru

liderii de știință), Microsoft Academic, Naviga (Softweco),

Primo Central (ExLibris), ProQuest (baze de date relevante),

Publons, ReadCube, Summit (Serials Solutions / ProQuest),

TDNet, Catalogul periodic Ulrich/ulrichsweb, WanFang Data,

WorldCat (OCLC).



Este una din resursele de documentare

ştiinţifică din România. Constituie platforma care

găzduieşte, începând cu anul 2012, articolele

universitarilor bălţeni, inclusiv Music education and

research through infodocumentary services,

semnată de Elena Ţurcan şi Elena Harconiţa,

Biblioteca Ştiinţifică, fiind prezentată la conferinţa

din noiembrie 2017, Iaşi şi le promovează în toată

lumea. A fost oferită de una dintre cele mai mari

edituri universitare „Artes”, motivată de calitatea

publicaţiilor sale şi din 2016 publicată de De Gruyter

Open.



Recunoaştem 56 de
articole semnate de cercetătorii
USARB în portofoliul revistei.
Patru profesori - reprezentanţi
ai Catedrei Ar te şi educaţie
artistică sunt membri ai
colegiului de redacţie:

Ion Gagim
Margarita Tetelea
Marina Morari
Lilia Graneţki

MEMBRII COLEGIULUI DE REDACŢIE



Victor GHILAŞ

Doctor habilitat, cercetător
ştiinţific, coordonator,
Institutul Patrimoniului Cultural,
Academia de Ştiinţe a Moldovei.

Accesări: 107 Vizitatori unici: 96

Lista publicaţiilor: Ghilaş Victor
Nicolae - 35. Descărcări - 49.
Vizualizări - 6210.












