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1.  Dumbrava Veronica  

Tema Flora – sursa de creație în proiectarea și elaborarea colecției de 

modele pentru tinere 

Conducător ştiinţific:    

Consultanți științifici: 
Rotari Elena, dr., lect. sup. univ. 

Arlet- Vovc Aliona, lect. univ. 

2.  Rotaru Cristina  

Tema Regina Șahului – sursa de creație în proiectarea și elaborarea  

colecției de modele pentru tinere 

Conducător ştiinţific:   

Consultanți științifici:    
Beșliu Vitalie, dr., conf. univ. 

Arlet- Vovc Aliona, lect. univ  

Pînzaru Natalia, lect. univ. 

3.  Țurcanu Ana  

Tema Proiectarea și elaborarea unei colecții de modele pentru tinere, 

utilizînd ca izvor de inspirație megapolisul- Londra.  

Conducător ştiinţific:    

Consultanți științifici:      
Topala Pavel, dr. hab., prof. univ. 

Arlet- Vovc Aliona, lect. univ. 

Pînzaru Natalia, lect. univ. 

4.  Lucic Cristina  

Tema Proiectarea și elaborarea colecției de modele pentru tinere utilizînd 

dunga și expresia acesteia în designul vestimentar.     

Conducător ştiinţific:    

Consultanți științifici:        
Topala Pavel, dr. hab., prof. univ. 

Arlet- Vovc Aliona, lect. univ. 

Pînzaru Natalia, lect. univ. 

5.  Hajdeu Claudia  

Tema Proiectarea și elaborarea unei colecții pentru tineri utilizînd decorul 

ca accent compozițional în vestimentație 

Conducător ştiinţific:   

Consultanți științifici:           
Rotari Elena, dr., lect., sup. univ. 

Arlet- Vovc Aliona, lect. univ. 

6.  Emelianova Maria   

Tema Proiectarea  și elaborarea colecției de rochii de seară  pentru tinere în 

stil grecesc 

Conducător ştiinţific:  

Consultanți științifici: 
Rotari Elena, dr., lect. sup. univ. 

Arlet- Vovc Aliona, lect. univ. 

7.  Stolearciuc Tatiana  

Tema Proiectarea și elaboraea colecției de modele pentru  tinere utilizînd ca 

sursă de creație turnul Effel                            

Conducător ştiinţific:  

Consultanți științifici:     
Rotari Elena, dr., lect. sup. univ. 

Arlet- Vovc Aliona, lect. univ. 

8.  Dașchevici Mariana  

Tema Proiectarea și elaboraea colecției de modele pentru tinere cu 

modificarea liniilor constructiv- decorativ 

Conducător ştiinţific:     

Consultanți științifici:      
Topala Pavel, dr. hab., prof. univ. 

Arlet- Vovc Aliona, lect. univ. 

Pînzaru Natalia, lect. univ. 

9.  Sava Victoria  

Tema Proiectarea și elaborarea colecției pentru tinere utilizînd ca sursă de 

creație stilul casual- military 

Conducător ştiinţific:   

Consultanți științifici:         
Topala Pavel, dr. hab., prof. univ. 

Arlet- Vovc Aliona, lect. univ. 

Pînzaru Natalia, lect. univ. 



10.  Buleza Ecaterina  

Tema Proiectarea și elaborarea colecției de rochii pentru tinere inspirată din 

portul național moldovenesc 

Conducător ştiinţific:   

Consultanți științifici:         
Rotari Elena, dr., lect. sup. univ. 

Arlet- Vovc Aliona, lect. univ. 

11.  Bordeianu Cristina  

Tema Perla sursă de creație în proiectarea și elaboraea colecției  de modele 

pentru tinere 

Conducător ştiinţific:    

Consultanți științifici:           
Rotari Elena, dr., lect. sup. univ. 

Arlet- Vovc Aliona, lect. univ. 

12.  Maciura Livia  

Tema  Proiectarea și elaboraea colecției de rochii pentru tinere  inspirate din 

Jazzul –sursă de creație 

Conducător ştiinţific:    

Consultanți științifici:           
Rotari Elena, dr., lect. sup. univ. 

Arlet- Vovc Aliona, lect. univ. 

13.  Țîbirnă Tatiana  

Tema Proiectarea și elaborarea colecției de rochie pentru tinere  inspirate 

din sacura.  

Conducător ştiinţific:    

Consultanți științifici:             
Ojegov Alexandr dr., lect. univ. 

Pînzaru Natalia, lect. univ. 

Arlet- Vovc Aliona, lect. univ. 

14.  Cuțulab Veronica   

Tema Proiectarea și elaborarea colecției pentru tinere New Lolita                           

Conducător ştiinţific:    

Consultanți științifici:           
Rotari Elena, dr., lect. sup. univ. 

Arlet- Vovc Aliona, lect. univ. 

15.  Grîu Nina-Maria   

Tema  Proiectarea și elaboraea colecției de modele pentru tinere  utilizînd 

ca sursă de creație arhitectura  japoneză 

Conducător ştiinţific:    

Consultanți științifici:             
Beșliu Vitalie, dr., conf. univ. 

Pînzaru Natalia, lect. univ. 

Arlet- Vovc Aliona, lect. univ. 

16.  Pînzari Marina   

Tema Fashion nature – sursa de creație în proiectarea  și elaborarea colecției 

de rochii de seară pentru tinere 

Conducător ştiinţific:    

Consultanți științifici:             
Ojegov Alexandr dr., lect. univ. 

Pînzaru Natalia, lect. univ. 

Arlet- Vovc Aliona, lect. univ. 

17.  Balan Nadejda   

Tema Proiectarea și elaborarea colectiei de modele pentru tinere  avind ca 

sursă de creație stilul baroc în artele vizuale și costum  

Conducător ştiinţific:    

Consultanți științifici:             
Rusnac Vladislav dr., conf.univ. 

Pînzaru Natalia, lect. univ. 

Arlet- Vovc Aliona, lect. univ. 

 

18.  Rotari Doina  

Tema Proiectarea și elaborarea colecției de modele pentru tinere cu 

utilizarea decorului în vederea obținerii centrului compozițional 

Conducător ştiinţific:    

Consultanți științifici:             
Rusnac Vladislav dr., conf.univ. 

Pînzaru Natalia, lect. univ. 

Arlet- Vovc Aliona, lect. univ. 

 

19.  Romanciuc Daniela  



Tema Proiectarea și elaborarea colecției de modele pentru tinere utilizind ca 

sursa de creatie stilul gotic și expresia acestuia în designul 

vestimentar 

Conducător ştiinţific:    

Consultanți științifici:           
Rotari Elena, dr., lect. sup. univ. 

Arlet- Vovc Aliona, lect. univ. 

20.  Goncear Marina  

Tema Proiectarea și elaborarea unei colecții pentru tinere în stil catwol. 

Conducător ştiinţific:    

Consultanți științifici:           
Rotari Elena, dr., lect. sup. univ. 

Arlet- Vovc Aliona, lect. univ. 
 
 

 


