Curs postuniversitar:

MANAGEMENT ARTISTIC

Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca prin Departamentul de Învăţământ
la Distanţă și Centrul de Cercetare, Formare și Dezvoltare Profesională organizează
programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă Management artistic.
Programul este avizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Forma de învăţământ: la distanţă
Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: Muzică
DESCRIEREA OCUPAŢIEI: cod R.N.C.I.S. L080030050
Competenţa: CT1 – Proiectarea, organizarea, desfășurarea, coordonarea și evaluarea unui
eveniment artistic/ unei unități de învățare, inclusiv a conținuturilor specifice din programa
disciplinelor muzicale (diferențiate conform programului /secției absolvite)
CT2 – Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă multidisciplinară pe
diverse paliere ierarhice
TIPUL PROGRAMULUI DE FORMARE: Curs postuniversitar
DURATA PREGĂTIRII: 150 ore
NUMĂR CREDITE: 15
PREZENTAREA CURSULUI:
Planul de învăţământ cuprinde următoarele discipline:
1. Management artistic
2. Managementul resurselor umane
3. Marketing cultural
4. Informatică muzicală
5. Management educațțional
6. Management de proiect
7. Fundraising
8. Tehnica cercetării și redactării științțifice

Activităţi didactice: Activități asistate, Activităţi tutoriale, Teme de control, Studiu
individual.

Pentru programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă se va
elibera un certificat de atestare a competențțelor profesionale, cu 15 credite, însoțit de
un supliment descriptiv al programului (conform OM.nr.5370/21 august 2012) în urma
susținerii unui examen în care se verifică capacitatea de a aplica practic competențele
dobândite în programul postuniversitar.
LOCAŢIE: cursurile vor avea loc la sediul Academiei de Muzică „Gh.Dima” Cluj-Napoca, Str.
I.C. Brătianu, nr. 25, cod 400079, Cluj-Napoca
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: Pentru înscrierea la program participanţii trebuie să fie
absolvenţi a unor studii universitare, cu diplomă de licență.
CUM SE FACE ÎNSCRIEREA?
Participanţii se pot înscrie personal la Secretariatul CCFDP sau on line, completând formularul
de înscriere, ataşând copia ordinului de plată a taxei.
CONTACT:
Centrul de Cercetare, Formare şi Dezvoltare Profesională
Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca
Str. I.C. Brătianu, nr. 25, tel: 0264591241 int. 153
COORDONATELE DE PLATĂ:
Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca, pentru curs postuniversitar Management artistic
Sediu: Cluj-Napoca, Str. I.C. Brătianu, nr. 25, Romania
CIF: 4722471
Banca: Trezoreria Cluj
Cont: IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX

