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Dr. hab. Ion GAGIM
 la 60 de ani

(n. 31 mai 1954, s. Onișcani, r-nul Călărași) 
Pedagog, muzicolog, domeniul științifi c: ști-

inţele educaţiei, fi losofi e, muzicologie, psihope-
dagogie muzicală.

Doctor habilitat în pedagogie (2004), profe-
sor universitar (2005).

Născut în inima Codrilor, în s. Onișcani din raio-
nul Călărași, Ion Gagim a primit din tinerețe o edu-
cație aleasă, în spiritul respectului faţă de valorile ge-
neral umane, dragostei pentru muncă și cunoaștere. 
Această aplecare juvenilă pentru acumulare, elevație 
și studiu, şi-a pus amprenta asupra afi rmării sale ulte-
rioare, pasionat fi ind de una dintre cele mai frumoase 
şi complexe profesii – cea de pedagog.

A absolvit Școala Pedagogică din Călărași, 
apoi Institutul Pedagogic de Stat ,,Alecu Russo” 
din Bălți. Pregătirea universitară temeinică l-a re-
comandat încă de tânăr pentru ocuparea funcției 
de lector universitar, iar ulterior, pentru continua-
rea formării profesionale, la aspirantura Institutu-
lui Pedagogic de Stat din Moscova, unde, călăuzit 
de apreciata profesoare, teoreticiană în pedagogia 
muzicală, Olga Apraxina, susţine cu succes teza de 
doctor în pedagogie. Pentru defi nitivarea studiilor şi 
aprofundarea cercetării pedagogice, profesorul Ion 
Gagim efectuează stagiul de pregătire postdoctorală 
la Universitatea de Stat din Moldova. Acesta este 
fi nalizat cu susţinerea tezei de doctor habilitat în pe-
dagogie, intitulată ,,Fundamentele psihopedagogice 
şi muzicologice ale educaţiei muzicale”. 

Din anul 1980 și până în prezent profesează în 
aulele Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, 
investind dăruire şi pasiune în activitatea didactică 
şi organizatorică a acesteia în diferite calități: de 
la lector până la profesor universitar, de la șef de 
cated ră până la prorector al acestei instituții. Integ-

ritatea sa morală și personalitatea polivalentă l-au 
făcut de-a lungul timpului un pedagog stimat foarte 
mult de colegi, un dascăl respectat de studenți și un 
om de știință apreciat de lumea savantă.  

Ca dovadă a prodigioasei sale activităţi stau re-
alizările dintr-un larg spectru al didacticii și științei 
pedagogice. Este fondatorul și conducătorul școlii de 
doctorat în domeniul Educației artistice din Repu-
blica Moldova, fondatorul și conducătorul Labora-
torului științifi c Psihopedagogia și Filosofi a Artei în 
cadrul Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, 
protagonistul domeniului Pedagogia muzicii din țara 
noastră, precum şi unul din promotorii reformei în-
văţământului muzical general în Republica Moldova. 
A cumulat teorii şi concepte pedagogice deosebit de 
importante pentru ştiinţele educației, a celor artistice 
în primul rând, fapt ce a contribuit din plin la reaşe-
zarea sistemului muzical-pedagogic din țara noastră 
şi la consolidarea statutului disciplinelor artistice în 
învățământul primar, gimnazial și liceal.

Profesorul Ion Gagim este academician-
coordonator, președinte al Filialei AȘM din Bălți, 
decan al Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psiho-
logie şi Artă a Universităţii de Stat „Alecu Russo” 
din Bălţi, membru al Uniunii Compozitorilor şi Mu-
zicologilor, membru al Uniunii Scriitorilor, membru 
al Uniunii Muzicienilor din ţara noastră. A publicat 
numeroase monografi i, manuale, dicționare, eseuri, 
articole şi studii pe domenii interdisciplinare în re-
vistele de specialitate, inclusiv publicații peste hotare 
(România, Germania, Rusia, SUA), aportul său ști-
ințifi c fi ind unul impresionant – circa 120 de titluri. 
Este autorul conceptului şi redactorul-şef al revistei 
de cultură, ştiinţă şi practică educaţională „Artă şi 
educaţie artistică”; protagonistul multiplelor confe-
rinţe/prelegeri publice (inclu siv emisiuni radio/TV, 
workshop-uri, master-class) în ţară şi peste hotare 
(România, Germania, Italia, Rusia) pe teme de cul-
tură, artă, fi losofi a muzicii, psihologia muzicii, arta 
audiţiei muzicale ş.a.     

Pentru aportul său ştiinţifi c, cultural şi educaţi-
onal imens este decorat cu „Ordinul de Onoare” al 
Republicii Moldova, Medalia „60 de ani ai AŞM”, 
Medalia „Dimitrie Cantemir” a AȘM, titlul onorifi c 
de „Maestru în Artă”. 

 Antrenat şi astăzi, ca altădată, în numeroase 
proiecte educaţionale și de cercetare vizând promo-
varea valorilor umanistice, preocupat în permanenţă 
de educarea noilor generaţii de studenţi,  profesorul 
Ion Gagim, la frumoasa vârstă pe care a împlinit-o, 
este un om împlinit!
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