
Universitatea  Academia Naţională de Muzică “Gh. Dima” Cluj-Napoca 
Facultatea  Interpretare muzicală  
Departament  Departamentul de Canto şi Artele spectacolului muzical  
Funcţie  ASISTENT  UNIVERSITAR pe perioadă determinată 

Disciplinele din planul de 
învăţământ 

Canto 

Domeniu ştiinţific Muzică 
Descriere post Postul de asistent universitar, disciplina Canto, figurează în 

statul de funcţii al departamentului de Canto şi Artele 
spectacolului Muzical din cadrul Facultăţii de Interpretare 
Muzicală, Academia Naţională de Muzică “Gh. Dima” Cluj-
Napoca şi include 40 de ore pe săptămână din care 16 ore 
reprezintă norma didactică, restul orelor reprezentând 
activităţi complementare conform cu Carta AMGD şi cu fişa 
disciplinei. 

Atribuţii/activităţile aferente Susţinerea orelor de curs şi lucrări practice în conformitate 
cu planul de învăţământ şi fişa disciplinei. Activităţi 
didactice: 16 ore convenţionale, constând în activităţi de 
predare şi lucrări practice. Activităţi de cercetare/activităţi 
artistice. Alte activităţi cum ar fi: îndrumarea activităţilor de 
practică artistică, activităţi de evaluare (examene, verificări), 
consultaţii, îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti, activitate 
în comisii (admitere, finalizare a studiilor), alte activităţi 
stabilite de managementul universitar. 

Perioada de început şi sfârşit 
de înscriere 

Început: 10.10.2019 
Sfârşit:  16.10.2019 

Perioada de susţinere a 
examenelor 

21.10.2019 

Descrierea procedurii de 
concurs 

Concursul constă în evaluarea activității didactice și a 
competențelor științifice/artistice ale candidatului. 
Competențele profesionale se evaluează pe baza probelor de 
concurs, iar cele didactice pe baza activității de 
seminar/lucrări practice susținută de candidat. 
Probele de concurs sunt următoarele: 
- recital public cu o durată de 20 minute, cuprinzând lucrări 
din cel puțin două perioade stilistice; 
- susținerea unui ore de seminar/lucrări practice cu o durată 
de 50 minute (tematica lecției va fi precizată cu 48 de ore 
înainte de probă). 

Lista de documente - curriculum vitae al candidatului;  
- lista de lucrări și portofoliul de activități/evenimente 

artistice ale candidatului; 
- lista de repertoriu (pentru interpreți) 
- adeverința eliberată de Școala Doctorală, în care se 

precizează anul de studii și anul înmatriculării la doctorat. 

Adresa unde se depune 
dosarul de concurs 

Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima” ,Rectorat 
Str. I.C. Brătianu nr. 25, 400079, Cluj-Napoca, Cluj, 
România 
Corp A, etaj 1, sala 26, Secretar şef 

Program depunere Luni – Vineri, orele 10 – 12  

 


