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DESPRE ABILIT ILE SOCIALE I CALIT ILE ORGANIZATORICE 
ALE DLUI VLADIMIR AXIONOV 

VLADIMIR AXIONOV’S SOCIAL ABILITIES AND ORGANIZATION 
QUALITIES 

ALA STAR EV 
 conferen iar universitar, doctor  

Academia de Muzic , Teatru i Arte Plastice 

În prezentele teze mi-am propus s  eviden iez abilit ile sociale i calit ile organizatorice 
ale lui Vladimir Axionov, pedagog de o înalt  anvergur  profesional . 

Cuvinte-cheie: autoritate personal , sobrietate, camaradiere, eficien  de lucru, calitate, 
exigen  

The purpose of the present theses was to bring out the social abilities and organization 
qualities of Vladimir Axionov, an educator of high professional scope. 

Keywords: personal authority, sobriety, companionship, work efficiency, exigency 

Activând împreun , pe parcursul unui deceniu i jum tate, în cadrul Academiei de 
Muzic , Teatru i Arte Plastice, mi-am propus s  men ionez abilit ile sociale i calit ile 
organizatorice ale prorectorului activitate didactic  Vladimir Axionov, profesor 
universitar, doctor habilitat în studiul artelor: 
- comunicativ, cu un limbaj clar, conving tor; 
- autoritate personal , dublat  de cordialitate; 
- tia s  asculte i s  p trund  sensul lucrurilor; 
- s  aduc  argumentele necesare în discu ii; 
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- avea o atitudine constant  i o rigoare bine temperat  nu numai fa  de discipoli, dar 
i fa  de membrii colectivului nostru;  

- g sea propor ia just  între sobrietate i camaradiere. 
Vladimir Axionov a ocupat un post de maxim  responsabilitate în AMTAP, 

colaborând cu diverse individualit i, caractere, temperamente, unde adesea prevalau 
emo iile. Domnia sa, fiind înzestrat cu deosebite calit i organizatorice: 
-  tia s  echilibreze mersul lucrurilor, procesul de activitate la catedre, facult i, diverse 
subdiviziuni din cadrul Academiei; 
- cerea s  se fac  totul la timp, era exigent, urm rea s  fie întotdeauna calitate;  
- cuno tea profund lucrul administrativ; 
- tia s  aleag  priorit ile, aten ionându-ne la ce e nevoie de atras aten ia i cum mai 
eficient de lucrat cu tot felul de scrisori, acte etc; 
- tia s  prezinte i s  sus in  colectivul Academiei noastre la diverse edin e de înalt nivel. 

Persoan  cu o mare putere de munc , V. Axionov avea capacitatea de a analiza i de 
a sintetiza, fiind la curent cu activit ile subdiviziunilor. Prezen a spiritului, intui iei îl 
ajuta în rezolvarea situa iilor dificile i neprev zute. 

 Pe lâng  dragostea pentru materia pe care o preda, V. Axionov avea un orizont de 
cunoa tere ce dep ea cu mult hotarele specialit ii sale. Pe drept cuvânt, îl putem 
considera pedagog de o «autentic  croial  universitar ». Avem de urmat un model, de 
cum trebuie s  fie un adev rat pedagog, un sensibil coordonator, un bun adminastrator.    


