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HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂȚII DE MUZICĂ  

13.10.2020 
 
Ordinea de zi: 
 

1. Nominalizarea cadrelor didactice ce vor fi evaluate de către studenți în semestrul I al anului 
universitar 2020-2021; stabiliea cadrelor didactice supuse evaluării colegiale. 

2. Aprobarea planului operațional pentru anul universitar 2020-2021. 
3. Se aprobă comisia de echivalare de studii  
4. Stabilirea modului de desfășurare a Practicii artistice. 
5. Stabilirea modului în care se vor desfășura examenele practice în sesiune. 
6. Comisia de abateri disciplinare 
7. Aprobarea comisiei de acordare a burselor și a comisiei de cazare în căminele 
8. Diverse. 

 
1. a.Se nominalizează cadrele didactice și disciplinele la care acestea urmează să fie 

evaluate de către studenți în anul universitar 2020-2021: 
 

Nr. 
crt. 

Cadrul didactic Program de studii Denumire disciplină, 
cod/ an de studii 

1 Babii Alexandrina 
Elena 

Meloterapie Introducere în meloterapie 1 

2 Belibou Alexandra Muzică(PM) Teorie Solfegiu 5 
Interpretare Muzicală-

Instrumente 
Folclor 1 

3 Șuteu Claudia Muzică(PM) Ansamblu traditional/Estrada 3 
Ansamblu-muzică ușoară/muzici tradiționale 

5 
4  Karácsony Noémi Muzică(PM) Repertoriu vocal și practică instrumentală 

didactică 1 
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b. Se aprobă cadele didactice supuse evaluării colegiale în semestrul I: Babii Alexandrina Elena, 
Belibou Alexandra, Șuteu Claudia, Karácsony Noémi 
 

2. Decanul prezintă Planul operational al Facultații pentru anul universitar 2020-2021. Se 
aprobă  în unanimitate. 

 
3. Se aprobă Comisia de echivalare și recunoastere a creditelor pe 2020-2021: 
Interpretare instrumente și  SPPIV 

Președinte: prof. dr. Filip Ignac 
Membrii: conf. Preda-Uliță Anca 

    Conf. dr. Nauncef Alina 
    Conf. dr. Voicescu Corneliu 

 
Interpretare muzicală Canto 

Președinte: prof. univ. dr. Filip Ignac 
Membrii: Conf. dr. Nauncef Alina  

Lect. dr. Mihaela Buhaiciuc 
Lect. dr. Traian Ichim  
 
Muzică, TAM 

Președinte:  prof. dr. Filip Ignac 
Membrii:  prof. dr. Mădălina Rucsanda 

prof. dr.  Oarcea Ioan 
Conf. dr. Nauncef Alina 
 
Meloterapie 

Președinte:  prof. dr. Filip Ignac 
Membrii:  Conf. dr. Nauncef Alina  

prof. dr. Mădălina Rucsanda 
lect. dr. Popa Lioara  

 
4. Se stabilește modul de desfășurare a Practicii artistice: 
• Pentru Interpretare muzicală – IM și CA practica artistică se va desfășura pe parcursul 

semestrului, în paralel cu activitățile didactice. Profesorii de instrument/canto sunt 
responsabili pentru programarea și organizarea recitalului. Se recomandă ca recitalurile 
să fie susținute în sala MZ1, dar sunt acceptate și alte evenimente muzicale susținute în 
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incinte diferite de cele ale Facultății de Muzică sau ale Universității. Pentru cele din urmă 
este necesară prezentarea unei dovezi (afiș, program de sală). 

• Pentru Meloterapie – ramâne în evaluare; dacă se va reveni la învățământul față în față, 
se va face. Se amană discutarea acestui aspect în Consiliul următor. 

5. Se stabilește ca examenele practice (instrument, canto) să fie susținute în primele zile 
ale sesiunii, urmate apoi de Muzica de cameră (ansambluri). Examenele teoretice vor fi 
programate în a doua parte a sesiunii. 
 

6. Se aprobă înlocuirea în cadrul comisiei de analiză a abaterilor disciplinare a Facultății de 
Muzică a doamnei Stela Drăgulin cu conf. dr. Szalay Zoltan. Menționăm că se face 
această  înlocuire din cauza pensionării doamnei prof. dr. Stela Drăgulin.  
 

7. Se aprobă comisia de acordare a burselor: Alina Nauncef - Prodecan cu studenții, 
Georgiana Iosim – secretar șef, Noemi Karacsony – student senator, George Ciungălan 
– student membru în Consiliul Facultății. 
Se aprobă comisia de cazare a studenților în cămin:  
Alina Nauncef – Prodecan cu studenții,  
Georgiana  Iosim – secretar șef,  
Noemi Karacsony – student senator. 

 
8. Diverse: 
• Se aprobă cererea  de scutire de taxă solicitată de către studenta Ichim Diana (anul 4 IM) 

pentru programul de licență Interpretare muzicală Instrumente, din cadrul Facultății de 
Muzică. Menționăm că studenta s-a înscris pentru a studia un alt instrument – clavecin. 
Se aprobă cu următoarea mențiune: scutirea de taxă poate fi parțială sau totală, în 
funcție de bugetul Universității. 

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

Prof. Dr. Filip Ignác 

Conf. Dr. Nauncef Alina 

Lect. Dr. Buhaiciuc Mihaela 

Stud. Karácsony Noémi 


