
 
 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂȚII DE MUZICĂ 
 

din data de 20.02.2021 
 
 
Ordinea de zi: 
 

1. Aprobarea cadrelor didactice cu / fără doctorat, care vor efectua activități didactice în sem. II. 

2. Diverse 
 
 
1.  Se aprobă în unanimitate lista cadrelor didactice cu/fără doctorat care vor efectua activități 
didactice în semestrul II: 

• Enea Raluca (cu doctorat) – disciplina Clavecin 
• Stud. Drd. Boros Lazar Magdalena (doctorand UnitBv) – Vioară (laborator) 
• Stud. Drd. Szocs Botond (doctorand UnitBv) – Pian (laborator) 
• Stud. Drd. Paul Grosar (doctorand al Universității din Timișoara) – Trompetă  
• Adrian Sărmean (fără doctorat) - Trombon 

 
2. Diverse 

• Pentru coordonarea practicii din cadrul programului MELO, anul 2, este desemnată lect. dr. 
Alexandra Belibou. 

 
• Este numit un comitet care se va ocupa de organizarea activităților de promovare a 

programelor de studii. Membrii acestui comitet sunt: Conf. Dr. Alina Nauncef, Conf. Dr. Anca 
Preda, Lect. Dr. Alexandra Belibou, Asist. Dr. Claudia Șuteu. 

 
• S-a hotărât păstrarea taxelor de studii și a taxelor de finalizare a studiilor pentru studenții 

din țări terțe UE ce studiază pe cont propriu valutar la programele de licență, masterat și 
doctorat. 

• Se stabilește data pentru desfășurarea Sesiunii de Comunicări Științifice Studențești: 20-21 
aprilie 2021. Se propune ca studenții din anii terminali să participe în mod obligatoriu la 
această Sesiune. 

 
• În conformitate cu hotărârea luată în ședința Senatului din 20 ianuarie 2021, se stabilește 

ca activitățile didactie din semestrul II să se desfășoare după cum urmează: 



-cursurile se vor desfășura online 
- laboratoarele și lucrările practice se vor desfășura față în față 
- seminariile se vor desfășura în sistem hibrid – până în 22 martie 2021 on-line și după această 
dată, se vor desfășura față în față. 
 

• Cu ocazia zilei Universității se vor organiza următoarele activități: 

• Atelier de educație muzicală – 1 martie, sala ZI5, (Ora 12.00) 

• „Marțișoare muzicale” – recital susținut online de profesori și absolvenți ai Facul-

tății de Muzică , 1 martie, ora 14.00.conf. dr. Alina Nauncef – vioară, prof. asoc. dr. Lilia-

na Iacobescu  - pian; Mădălina Gyorke – vioară, Ioana Papa – violă, Vanda Multhaler - 

violoncel 

• Concert de autor - Petre Marcel Vârlan 1 martie, ora 16.00 – eveniment difuzat on-

line  

• Recital pian-vioară susținut de conf. dr. Alina Nauncef-vioară, conf. dr. Anca Preda-

Uliță – pian, 28.02.2021, ora 18.00 Centrul Multicultural (online, fără public). 

 
 
Au participat membrii Consiliului Facultății de Muzică: 
 
Prof. Dr. Rucsanda Mădălina 

Prof. Dr. Filip Ignác 

Prof. Dr. Oarcea Ioan 

Conf. Dr. Nauncef Alina 

Lect. Dr. Buhaiciuc Mihaela 

Stud. Karácsony Noémi (TAM) 

Stud. Ciungălan George (Muzică) 

Conf. Dr. Preda Anca - invitat 

 

 


