
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea Consiliului Facultății de Muzică 

din 10 Mai 2019 

 

Consiliul a validat și aprobat următoarele documente și propuneri: 
 
 

1. Se aprobă prelungirea activității, în calitate de titular, a cadrelor didactice: Stela 
Drăgulin, Ioan Oarcea, Ecaterina Hanke, pentru anul universitar 2019-2020; 

2. Se aprobă comisia pentru concursul de Lector, pozitia 25 – pentru disciplinele: 
Orchestră, Solo-uri și studii de orchestră, Elemente de dirijat – în următoarea 
componență: Președinte: Filip Ignac, membri: Oarcea Ioan, Nauncef Alina, Coroiu 
Petruța, Ibănescu Corina; membri supleanți: Drăfulin Stela, Pavel Mihaela; 

3. Se aprobă corectarea Planului de învățământ pentru programul de studii I.M.Canto, 
promoția 2018 – 2022; la pag. 12 – în loc de 2017-2021 se va trece 2018-2022; iar, 
în Suplimentul de Diplomă se adaugă la punctul 6.2 (statut profesional) codurile de 
calificare: artist liric operă, cod 265223 și cântăreț, cod 265229; 

4. Se aprobă cererea studentei Kosma Noemi de a susține examenele din sesiunea de 
vară 2019, cu două săptămâni înainte de începerea sesiunii, din motive de sănătate; 

5. Se aprobă cererea de transfer a studentei drd. Porcos Iuliana de la clasa dnei prof. 
dr. Coroiu Petruța, la clasa prof. dr. Oarcea Ioan, ca și conducător de doctorat; 

6. Se aprobă mobilitatea de practică artistică internațională pentru grupele de studenți  
care vor face deplasare în străinătate, după cum urmează: 24 – 29 mai, în Mongolia; 
3 – 10 iunie, în SUA New York, 8 – 15 iunie, în Africa. Pentru studenții din grupele de 
mobilitate practică internațională se vor susține examenele în afara sesiunii oficiale, 
aceștia fiind plecați în interesul Universității Transilvania, pentru susținerea de 
concerte; 

7. Se aprobă prelungirea activității doamnei Ciocoiu Mariana, pentru anul universitar 
2019 – 2020. 
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