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Academia de Muzică „Gheorghe Dima” 

Facultatea Teoretică 

 

    Regulamentul de organizare şi desfăşurare a practicii artistice  

 
 
 Facultatea Teoretică din cadrul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, numită în 

continuare AMGD, corelează activitatea didactică cu cea de cercetare şi de practică artistică.  

 Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu Legea 258/2007 şi Planul 

strategic al activităţii de cercetare din AMGD. 

 Practica artistică îmbracă forme specifice, de o mare diversitate, pentru toate 

specializările din cadrul facultăţii. 

 Practica artistică este îndrumată de către tutorii de practică şi cadrele didactice de 

specialitate. 

La Facultatea Teoretică, practica artistică se desfăşoară în domeniile: 

a - Creaţie muzicală cultă 

b - Interpretare muzicală cultă 

 b.1. Dirijat orchestră 

b.2. Dirijat  cor 

 b.3. Dirijat vocal-simfonic 

 b.4. Interpretare instrumentală şi vocală  

 b.5. Activitatea în cadrul ansamblurilor corale 

c - Interpretare muzicală folclorică 

d - Interpretarea muzicii de divertisment (jazz, cafe-concert) 

e - Muzicologie 

 
 Activităţile cuprinse în practica artistică la AMGD se pot desfăşura în cadrul instituţiei 

sau în afara ei, atât în ţară cât şi în străinătate. 

 Practica artistică se desfăşoară pe parcursul întregului ciclu de licenţă şi al celui de 

masterat, fiind inclusă în planul de învăţământ ca disciplină în domeniu. 

 

Activităţi cuprinse în practica artistică: 

 - Concerte simfonice 

 - Concerte vocal-simfonice 

 - Concerte corale 

 - Recitaluri instrumentale sau vocale 

 - Spectacole folclorice, tabere şi culegeri de folclor 

 - Recitaluri ale studenţilor disciplinei Tehnică vocală 

 - Spectacole de divertisment 

 - Participarea la cursuri de măiestrie 

 - Participarea la concursuri de creaţie 

 - Participarea la concursuri de dirijat 

 - Participarea la concursuri de muzicologie, critică muzicală 

 - Participarea la festivaluri şi concursuri corale 

 - Participarea la concerte şi spectacole, în calitate de spectator, urmată de analiza şi   

 comentarea acestora împreună cu tutorele  

 - Redactarea programelor de sală pentru stagiunea AMGD 

 - Prezentarea de comunicări în cadrul simpozioanelor 
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 - Publicarea de studii, articole, critici, cronici etc. 

 

Modalităţi de realizare a practicii artistice 

Practica artistică în AMGD se realizează: 

a - în cadrul activităţilor organizate de instituţie  

b - prin contracte de parteneriat cu instituţii de spectacole sau de învăţământ  

c - prin programe individuale, iniţiate de către studenţi.  

 

Formele prin care se realizează sunt: 

a - Participarea la stagiunea de concerte a AMGD 

 b - Participarea la producţiile organizate de catedre în AMGD 

 c - Participarea la stagiunile de concerte ale instituţiilor de profil – filarmonici, teatre  

 muzicale – prin parteneriate cu AMGD sau prin contracte individuale 

 d - Participarea la microstagiunile organizate de AMGD în parteneriat cu diferite  

 instituţii şi organizaţii 

 e - Participarea la programe internaţionale organizate de instituţii din străinătate în 

  parteneriat cu AMGD 

 f – Participarea, pe cont propriu, la competiţii în ţară şi în străinătate 

 g - Participarea la cursurile de măiestrie organizate în AMGD 

 h - Participarea, pe cont propriu, la cursuri de măiestrie în ţară şi în străinătate. 

 

 În cazul unor studenţi merituoşi, la recomandarea tutorilor de practică, senatul AMGD 

poate decide susţinerea din venituri proprii a unor cheltuieli vizând participarea acestora la 

competiţii naţionale sau internaţionale.  

 
 Practica artistică este evaluată semestrial. 

 

 Forma de evaluare – verificare. Calificativul, exprimat în note de la 1 la 10, este 

acordat de tutorele de practică. 

 

 Practica artistică realizată în cadrul Facultăţii Teoretice cuprinde două componente: 

practica artistică a specializării (specifică pentru fiecare program de studii în parte) şi practica 

artistică generală (care presupune activităţi cu caracter artistic care ţin doar în mod indirect de 

specializarea studentului, aparţinând, de fapt, altor specializări din cadrul Facultăţii Teoretice 

sau chiar ale altor facultăţi din cadrul AMGD (de exemplu prezenţa pe scenă în calitate de 

dirijor a unui student la compoziţie, prezenţa pe scenă în calitate de solist vocal a unui student 

la muzicologie, publicarea unei cronici de către un student la dirijat etc.).  

 

Activităţile care constituie practică artistică a specializării pentru specializările 

din cadrul programului de licenţă: 
 

Specializarea Compoziţie 

 

 Pentru studenţii specializării Compoziţie, disciplina Practică artistică presupune 

realizarea următoarelor activităţi: 

1. compunerea lucrărilor proprii 

2. orchestrarea, aranjarea, transcrierea pentru alt ansamblu a lucrărilor altor 

compozitori 
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3. prezentarea în concert, în cadrul serviciilor religioase sau a altui eveniment cu 

caracter public a lucrărilor proprii sau a orchestraţiilor, aranjamentelor, 

transcripţiilor 

4. participarea în calitate de interpret la concerte de muzică contemporană 

5. înscrierea lucrărilor proprii la concursuri de compoziţie  

6. participarea în calitate de membri activi sau audienţi la cursuri de compoziţie 

7. implicarea în organizarea unor evenimente artistice care promovează muzica 

contemporană 

8. frecventarea concertelor de muzică contemporană 

 

Specializarea Dirijat 

 

 Disciplina Practică artistică vizează o perioadă clar stabilită în decursul anului universitar 

unde studenţii de la dirijat vor efectua mai multe ore de repetiţii la cor şi orchestră în vederea 

finalizării cu un concert sau spectacol public. Repetiţiile cu soliştii şi ansamblurile se vor 

desfăşura zilnic, maximum 4 ore. 

 Se va ţine cont de dificultăţile şi problemele partiturilor abordate, pentru o gradare şi o 

eşalonare treptată  a acestora în fiecare an de studiu.  

 Dirijatul este o disciplină de sinteză, parte a artei  interpretative, ce se deprinde apelând la 

capacităţi de automodelare prin dobândirea deprinderilor mentale, motrice şi afective care 

operează în psihicul uman după prototipul semiotic. În urma cursurilor de dirijat, bazate pe o 

cercetare asupra domeniului dirijoral şi cuprinzând acele mijloace prin care se poate realiza un 

repertoriu cât mai variat ca genuri şi stiluri muzicale, studenţii vor dobândi un bun nivel 

interpretativ, ce le va permite susţinerea examenului final.     

 Repertoriul propus pentru studiu studenţilor-dirijori vizează opusuri importante din 

literatura muzicală românească şi universală din diferite epoci stilistice. 

 În vederea finalizării studiilor, absolvenţii vor colabora cu ansamblurile Academiei, 

Liceului de muzică, Operei sau ale unor biserici pentru susţinerea unui concert sau spectacol. 

 

Specializarea Muzicologie 

 

Disciplina Practică artistică presupune, pentru programul de studii Muzicologie, 

următoarele activităţi: 

 

1. practicarea în scris a genurilor publicistice muzicologice 

2. alcătuirea de programe de sală pentru recitaluri şi concerte din cadrul stagiunii anuale 

a AMGD (documentare, selecţie, prezentare, elaborare, redactare finală) 

3. alcătuirea de bibliografii tematice specifice din sfera studiilor de an şi a unor teme 

generale 

4. cercetare practică în biblioteci, baze de date, arhive etc. 

5. pregătirea lucrărilor pentru manifestările ştiinţifice ale AMGD, precum şi din afara ei 

6. participarea la concursuri de muzicologie 

7. participarea la concerte cu obligativitatea scrierii de cronici şi critici 

8. publicarea în cadrul AMGD de lucrări ştiinţifice (revista Intermezzo) 

9. publicistica în ziare şi reviste locale (cronici, critici etc.) 

 

Specializarea Pedagogie 

 

 Pentru studenţii specializării Pedagogie, practică artistică se consideră a fi: 
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1. repetiţiile şi concertele în calitate de corist, în cadrul corurilor Ave Musica, 

Antifonia şi Cappella Transylvanica 

2. activitatea corală constantă în cadrul altor formaţii corale (coruri ale caselor de 

cultură, coruri de biserică, alte coruri de amatori) 

3. participarea ca spectator la concertele corale, simfonice şi vocal-simfonice ale 

studenţilor Academiei de Muzică 

  

Activităţile care constituie practică artistică a specializării pentru specializările 

din cadrul programului de masterat: 
 

 În Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj, practica artistică la ciclul masteral se 

organizează în conformitate cu regulamentele în vigoare şi este îndrumată de către tutorii de 

practică.  

 Obiectivele fundamentale ale practicii artistice vizează valorificarea şi perfecţionarea 

la locul de muncă sau în diferite structuri artistice a abilităţilor practice de instruire şi/sau 

interpretare a unor programe de muzică corală, instrumentală sau vocal-instrumentală. 

Finalitatea, pe termen lung, a activităţilor practicii artistice, presupune: 

 - O mai puternică motivare individuală de a se exprima în mediile artistice, fie ca 

interpret, fie ca organizator. 

- Atragerea tinerilor spre activităţile artistice, pregătirea lor pentru performanţa 

artistică. 

-  Creşterea calităţii mediului cultural şi, implicit, a competitivităţii.  

-  Dezvoltarea şi extinderea relaţiilor de cooperare culturală internă şi internaţională. 

 

Activităţile, în cadrul practicii artistice, se desfăşoară pe două nivele: 

1. Individual, în care studentul masterand îşi identifică singur locul de desfăşurare a 

unor activităţi artistice (şcoli, licee, grădiniţe, aşezăminte culturale, lăcaşe de cult, 

grupări confesionale, etc).  

2. Colectiv, în cadrul Academiei de Muzică. 

Activităţile individuale presupun: 

- Muncă de instruire a unor formaţii artistice, pornind de la alcătuirea unor programe de 

concert ocazionale, concepute şi structurate după criterii bine determinate, stabilite în 

decursul perioadei de şcolarizare 

- Participarea cu diferite colective artistice la concursuri, festivaluri interne sau 

internaţionale 

- Activitatea interpretativă individuală, ca solist sau membru al unor formaţii artistice 

(corale, instrumentale, vocal-instrumentale) 

- Activităţi manageriale – organizarea unor evenimente culturale: concerte, festivaluri, 

reuniuni culturale etc. 

 Activităţile colective se axează pe două direcţii principale: 

 -   Dezbatere la nivel de an a diferitelor activităţi individuale (se vor analiza şi comenta 

acţiunile cele mai valoroase) 

-   Acţiuni practice în care fragmente ale muncii individuale de cercetare (ex.-lucrări 

corale noi sau puţin cunoscute) sunt prezentate şi studiate în colectiv.  

 

  


