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INVITAȚIE LA ATELIER DE MELOTERAPIE 

 

Universitatea ”Ovidius” din Constanța, prin Facultatea de Arte și Facultatea de Inginerie 
Mecanică, vă invită să paticipați la un atelier interdisciplinar ce va prilejui COMPETIȚIA DE 
PROIECTE INTERDISCIPLINARE PENTRU APLICAȚII ALE MUZICII ÎN TERAPIE. Evenimentul este 
parțial finanțat prin programul de sprijin al activităților studențești extracuriculare ale Ministerului 
Educației. 

 
Sunt invitați să participe specialiști și studenții de la facultăți de arte, de muzică, psihologie, 

medicină din țară, precum și orice student interesat de aplicații interdisciplinare în acest domeniu. 
Atelierul deschis va fi orientat asupra practicii în meloterapie și se va desfășura ca o serie de 

activități demonstrative interactive, destinate a cunoaște, înțelege și aplica principiile utilizării 
muzicii în scop terapeutic. Participanții vor avea prilejul să încheie activitățile cu elaborarea unui 
proiect aplicativ, care va fi apreciat de comisia de specialiști, în cadrul unei competiții de proiecte 
studențești. 

 
Data  joi, 15 septembrie, 2022 

Loc  Biblioteca Digitală a Universitătii Ovidius din Constanța, b-
dul Mamaia, nr. 124, Constanța, 

Participarea  este liberă si necesită înscriere 
Înregistrarea participanților se va face online în perioada cu 20.08 -13 . 09. 2022 
Eligibilitatea participanților participanții trebuie să demonstreze calitatea de student în 

oricare din formele de învățământ, la facultăți acreditate din 
România. 
 

Participanții vor primi certificat de participare iar primele 3 lucrări premiate si prima mențiune vor 
fi răsplătite cu diplome si premii surpriză. 
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Program 
 

Interval 
orar 

Conținut 

  
9-11 Prezentări interactive Sub îndrumarea 

 
Principiile utilizării muzicii în 
terapie 
 

prof. univ. dr. ing. Valentina POMAZAN 
meloterapeut 

Selectarea și adaptarea 
repertoriului muzical 
 

conf. univ. dr.  Ruxandra MIREA,  muzician 

Aparatura utilizată în terapia 
prin muzică. 

prof. univ. dr. ing. Doru Ursuțiu, 
Universitatea Transilvania Brașov, fizician 
și cercetător în domeniul meloterapiei 
aplicate. 
 

11-
11:30 

Pauză de cafea 

 
11:30-
13 

 
Ateliere demonstrative cu 
tutori 

 
prof.univ.dr. ing. Valentina POMAZAN,  
prof. univ. dr. ing. Doru Ursuțiu,  
Psiholog Cristina Gemănaru 
 

13-14 Pauză de prânz 
 
14-
16:30 

 
Demonstrarea proiectelor  
aplicative, evaluarea și 
ierarhizarea acestora 

 
 
Evaluatori: 
prof.univ.dr. ing. Valentina POMAZAN 
conf.univ.dr.  Ruxandra MIREA 
lector dr. Florentina Avram 
drd. Alina Lungu 

17:00 Premierea participanților 

 


