RAPORT
asupra activităţii Senatului AMGD
în perioada februarie 2016 - mai 2017
Prezentul raport este întocmit în conformitate cu prevederile art. Art.84 (9) din Carta
AMGD şi art. 12 (9) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Academiei de
Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca.
În perioada desfăşurată de la alegerile noului Senat (4.02.2016), activitatea acestui
forum s-a desfăşurat după cum urmează:

1. ŞEDINŢELE SENATULUI
În perioada analizată, au avut loc 13 şedinţe şi 31 şedinţe electronice, din care:
- şedinţe ordinare (O): 13
- şedinţe extraordinare (E): 0
Prezenţa la şedinţele Senatului
La toate şedinţele Senatului s-a înregistrat cvorum-ul necesar desfăşurării
regulamentare a acestora. Nu au fost consemnate absenţe nemotivate de la
şedinţe.
Invitaţi
La şedinţele Senatului au participat, din partea conducerii sau a aparatului
administrativ:
- Rectorul
- reprezentantul Sindicatului AMGD
- reprezentantul ASAMGD
Nici un membru al Senatului nu a participat (încă) la şedinţele Consiliului de
Administraţie.
Activitatea studenţilor-senatori
Studenţii aleşi în Senat şi-au îndeplinit atribuţiile în mod corespunzător. Şi-au
exprimat punctele de vedere, au avut comentarii bine argumentate şi şi-au
exprimat votul în mod democratic.
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2. ÎNDEPLINIREA ATRIBUŢIILOR SENATULUI
(cf. LEN 1/2011, Cartei AMGD şi a Regulamentului Senatului)
Documente, regulamente şi metodologii aprobate/modificate:
Raportul anual al Rectorului
Raportul anual al preşedintelui Senatului
Modificări ale CARTEI AMGD *

Regulamentului Senatului **
Regulamentul Secretariatului artistic
Metodologia de concurs pentru posturile de conducere
Metodologia de admitere la ID

Regulamentul Consiliului Ştiinţific
Regulamentul de admitere la doctorat
Regulamentul Departamentului de Relaţii Externe
Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii
Metodologia de organizare a concursurilor pe posturi didactice a AMGD
Metodologia de afiliere la Şcoala doctorală „S. Toduţă”
Regulamentul de activitate profesională al studenţilor Facultăţii Teoretice
Regulamentul de burse
Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii
de licenţă în cadrul DIDFR, pentru anul universitar 2017-2018

30.03.2017
18.05.2017
12.05.2016
04.06.2016 E
20.10.2016
06.03.2017 E
19.09.2016
23.02.2017
07.04.2016
07.04.2016
07.04.2016
12.05.2016
12.05.2016
19.07.2016
21.09.2016 E
26.10.2016 E
08.12.2016
09.03.2017 E
30.03.2017
04.05.2017 E

*
Modificări ale CARTEI AMGD
- se aprobă modificări ale Cartei AMGD (sarcinile prorectorilor, crearea Direcţiei de Relaţii
externe, precizările referitoare la numărul de săptămâni ale sesiunii din iarnă, misiunea
universităţii, activitatea de cercetare, lista laboratoarelor, ansamblurile muzicale, atelierul de
didactică şi IT)
- se aprobă varianta modificată a Cartei AMGD (cf. şedinţei din 12.05.2016)
- se aprobă schimbarea denumirii direcţiei de studiu „Pedagogie coregrafică” în „Coreologie”
- se aprobă completarea atribuţiilor Directorului de Departament în Carta AMGD

12.05.2016

04.06.2016 E
20.10.2016
06.03.2017 E

**
Modificări ale Regulamentului Senatului
- se aprobă înfiinţarea Comisiei pentru verificarea îndeplinirii standardelor minimale
obligatorii
- se aprobă ca şedinţele să fie convocate de câte ori este nevoie, fără obligaţia întâlnirii lunare
(şi, implicit, modificarea regulamentului senatului), având în vedere eficienţa şedinţelor
electronice

19.09.2016
23.02.2017
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Şedinţe electronice (cf. HS din 17.01.13 şi Regulamentului Senatului)
Data

Prezenţi

23 februarie
2016

9

Voturi
pentru/
împotrivă/
abţineri
Unanimitate

Ordinea de zi

14 martie
2016

12

Unanimitate

16 aprilie
2016

11

Unanimitate

Validare
concurs Decani

26 aprilie
2016

8

Unanimitate

Aprobare
adresă MENCS

5 mai 2016

11

Unanimitate

6 mai 2016

12

Unanimitate

Aprobare
adresă MENCS
comisii examen
de definitivat
Asociaţia
sportivă care va
gestiona
activitatea
U.Cluj

31 mai 2016

11

Unanimitate

4 iunie 2016

12

Unanimitate

10 iunie
2016

11

8/2/1

Validare
rezultate
alegeri Rector
Consorţiu
universitar

Comisii
concursuri
posturi
didactice
Carta AMGD

Sesiune
extraordinară
licenţă FIM

Aprobări

Senatul validează rezultatul alegerilor
pentru funcţia de Rector:
prof.univ.dr. Vasile Jucan
Senatul aprobă intrarea AMGD întrun consorţiu universitar alături de
UNATC şi UNMB pentru realizarea
unui program comun de Masterat de
Film şi Spectacol Muzical (gen
Broadway)
Senatul validează rezultatele
concursurilor de Decani, astfel: FT –
prof.univ.dr. Elena Chircev, FIM –
conf.univ.dr. Iulia Suciu
Senatul aprobă solicitarea MENCS de
a se ţine cont de sărbătorile
religioase evreieşti în programarea
orelor şi a examenelor.
Senatul aprobă desemnarea unor
membri evaluatori în comisiile
examenului de definitivat 2016
Senatul hotărăşte asocierea
Academiei de Muzică „Gheorghe
Dima” cu Primăria Cluj-Napoca,
Consiliul Local Cluj-Napoca şi
celelalte cinci universităţi clujene în
calitate de membru fondator al
asociaţiei sportive care va gestiona
activitatea clubului de fotbal
Universitatea Cluj.
Senatul aprobă componenţa
comisiilor pentru concursurile pe
posturi didactice care vor avea loc în
luna septembrie 2016
Senatul aprobă varianta modificată a
Cartei AMGD (cf. şedinţei din
12.05.2016)
Senatul aprobă solicitarea FIM de
organizare a unei sesiuni
extraordinare a examenului de
licenţă în toamnă, înaintea
examenelor de admitere la masterat,
pentru studenţii care nu au putut
participa în vară datorită unor
activităţi extracurriculare specifice
specializării (interpretare muzicală).
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Data

Prezenţi

14 iunie
2016

12

Voturi
pentru/
împotrivă/
abţineri
Unanimitate

Ordinea de zi

15 iunie
2016

12

Unanimitate

17 iunie
2016

12

Unanimitate

12 iulie
2016

12

Unanimitate

19 iulie
2016

12

Unanimitate

21
septembrie
2016

12

Unanimitate

22
septembrie
2016

12

Unanimitate

4 octombrie
2016

12

Unanimitate

Documente

14
octombrie
2016

12

Unanimitate

Cerere
colaborare

Adrese de la
structuri

Cadre didactice
pentru linia în
limba engleză
Graficul
examenelor de
gradul II
Comisii
admitere FT
2016
Comisii
admitere FIM
2016
Planuri de
învăţământ
Sesiune
extraordinară
admitere FT
Regulamentul
de organizare şi
funcţionare a
bibliotecii 20162017
Lista CDA
Adresă Piatra
Neamţ

Aprobări

Senatul aprobă adresa
Departamentului de Învăţământ la
Distanţă de exmatriculare a unor
studenţi în conformitate cu normele
legislative şi metodologice (vezi
anexa).
Senatul aprobă lista cadrelor
didactice care vor preda în cadrul
liniei de studiu în limba engleză.
Senatul aprobă graficul de
desfăşurare a examenelor de
obţinere a gradului II în învăţământ.
Senatul aprobă comisiile pentru
examenele de admitere la nivel de
licenţă şi master 2016 la FT
Senatul aprobă comisiile pentru
examenele de admitere la nivel de
licenţă şi master 2016 la FIM
Senatul aprobă Planurile de
învăţământ pentru anul universitar
2016-2017.
Senatul aprobă organizarea unei
sesiuni extraordinare de admire la
Facultatea Teoretică, programul de
studii Pedagogie muzicală – 23
septembrie 2017.

Senatul aprobă lista CDA care vor
preda în cadrul DIDFR în anul
universitar 2016-2017
Senatul aprobă solicitarea Extensiei
Piatra Neamţ ca domnişoara
lect.univ.dr. Ligia Ghilea să susţină
ore de Pian auxiliar şi Pian şi tehnică
vocală până la data concursului pe
post (februarie 2017).
Senatul aprobă cererile Cadrelor
didactice de colaborare cu alte
universităţi (Kovacs Dalma, Czumbil
Bernadette, Elena Şorban).
Senatul aprobă exmatricularea
studentei Sabados Adriana, înscrisă
în anul I, Pedagogie muzicală, la
buget.
Senatul aprobă cererea doamnei
conf.univ.dr. Anca Mihuţ de
colaborare cu o altă universitate.
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Data

Prezenţi

25
octombrie
2016

12

Voturi
pentru/
împotrivă/
abţineri
Unanimitate

Ordinea de zi

Aprobări

Lista posturilor
scoase la
concurs

Senatul aprobă lista posturilor care
urmează a fi scoase la concurs în
sem. I al anului universitar 20162017.
Senatul aprobă Metodologia de
organizare a concursurilor pe posturi
didactice a AMGD.

26
octombrie
2016

12

Unanimitate

10
noiembrie
2016
6 decembrie
2016

12

Unanimitate

12

Unanimitate

15 februarie
2017

12

Unanimitate

2 martie
2017

12

Unanimitate

Cerere
continuare
activitate

6 martie
2017

12

Unanimitate

9 martie
2017

12

Unanimitate

17 martie
2017

12

Unanimitate

Fişa postului
cadre didactice
Atribuţii
Director de
departament
Regulamentul
de activitate
profesională al
studenţilor
Facultăţii
Teoretice
Lista posturilor
scoase la
concurs

Metodologia de
organizare a
concursurilor
pe posturi
didactice a
AMGD
Cerere
colaborare
Comisii
concursuri
posturi
didactice
Cerere
colaborare
Aviz concursuri
pe posturi
didactice

Senatul aprobă cererea doamnei
lect.univ.dr. Claudia Bataragă de
colaborare cu o altă universitate.
Senatul aprobă componenţa
comisiilor pentru concursurile pe
posturi didactice programate pentru
data de 7 februarie 2017.
Senatul aprobă cererea domnului
prof.univ.dr. Mircea Neamţ de
colaborare cu o altă universitate.
Senatul avizează rezultatele
concursurilor pe posturi didactice
desfăşurate în 7 februarie 2017.
Senatul aprobă cererea domnului
prof.univ.dr. Mircea Sâmpetrean de
continuare a activităţii didactice ca
titular după împlinirea vârstei de
pensionare, până la încheierea anului
universitar 2016-2017.
Senatul aprobă formatul Fişei
postului pentru cadrele didactice.
Senatul aprobă completarea
atribuţiilor Directorului de
Departament în Carta AMGD.
Senatul aprobă Regulamentul de
activitate profesională al studenţilor
Facultăţii Teoretice.

Senatul aprobă lista posturilor care
urmează a fi scoase la concurs în
sem.II al anului universitar 20162017.
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Data

Prezenţi

21 martie
2017

12

Voturi
pentru/
împotrivă/
abţineri
Unanimitate

23 martie
2017

12

Unanimitate

Master ASM în
limba franceză

29 martie
2017
4 mai 2017

12

Unanimitate

Organigrama

12

Unanimitate

Sesiune de vară
DIDFR.
Metodologie de
admitere DIDFR
2017-2018.

Alte aprobări:
Management

Ordinea de zi

Comisia de
Etică

Aprobări

Senatul aprobă noua componenţă a
Comisiei de Etică după cum urmează:
- președinte: Tudor Feraru
- juridic: avocat Șerban Mircioiu
- reprezentantul Facultății de
Interpretare: Melinda Beres
- reprezentantul Facultății Teoretice:
Șerban Marcu
- reprezentantul Sindicatului AMGD:
Natalia Platon
- reprezentantul studenților: Csilla
Kovacs, an II, muzicologie
Senatul aprobă începerea
demersurilor pentru acreditarea unui
program de studii masterale în limba
franceză în cadrul Facultăţii de
Interpretare Muzicală, specializarea
Artele Spectacolului Muzical.
Senatul avizează organigrama AMGD.
Senatul aprobă prelungirea sesiunii
de vară cu o săptămână în perioada
26-30 iunie 2017 în cadrul DIDFR.
Senatul aprobă Metodologia de
organizare şi desfăşurare a
concursului de admitere la studii de
licenţă în cadrul DIDFR, pentru anul
universitar 2017-2018.

Execuţia bugetară şi Proiectul de buget (8.12.2017)
Programul anual de achiziţii
Rezultatele concursurilor de Decani (16.04.2016E)
Componenţa Comisiei de Etică (21.03.2017)
Organigrama AMGD (29.03.2017)

Învăţământ
Probleme studenţeşti

Taxe

Planurile de învăţământ pentru anul universitar 2016-2017
(21.09.2016 E)
Organizare a unei sesiuni extraordinare a examenului de
licenţă în toamnă (10.06.2016 E)
Regulamentul de activitate profesională al studenţilor
Facultăţii Teoretice (09.03.2017 E)
Regulamentul de burse (30.03.2017)
Taxa de şcolarizare pentru a doua specializare interpretare
muzicală (19.07.2016)
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Taxele de cămin (19.09.2016)
Cadre didactice

Posturi didactice şi comisii
concurs

DIDFR

DSPP
ARACIS

Diplome şi DHC

Fişa postului cadre didactice (6.03.2017 E)
Lista CDA care vor preda în cadrul DIDFR în anul universitar
2016-2017 (22.09.2016)
Componenţa comisiilor pentru concursurile pe posturi didactice - sept. 2016 (31.05.2016 E)
Comisiile pentru examenele de admitere la nivel de licenţă
şi master 2016 la FT (12.07.2016 E)
Comisiile pentru examenele de admitere la nivel de licenţă
şi master 2016 la FIM (19.07.2016 E)
Lista posturilor care urmează a fi scoase la concurs în sem. I
al anului universitar 2016-2017 (25.10.2016 E)
Lista posturilor care urmează a fi scoase la concurs în sem.II
al anului universitar 2016-2017 (17.03.2017)
Stabilirea responsabilului care răspunde din partea
Senatului de DID(FR): conf. C. Cuteanu
Modificarea denumirii DID în DIDFR (Departamentul de
Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă) (29.07.2017)
Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de
admitere la studii de licenţă în cadrul DIDFR (4.05.2017 E)
Stabilirea responsabilului care răspunde din partea
Senatului de DSPP: prof. E. Chircev
Depunerea dosarelor ARACIS pentru DID (canto şi
interpretare instrumente) (10.03.2016)
Întocmirea şi depunerea unui nou dosar de acreditare la
ARACIS în vederea schimbării numelui programului de studii
de masterat „Pedagogie muzicală” (1.09.2016)
Acordarea titlului de DHC: Eero Tarasti (7.04.2016),
Alessandro Baricco (19.07.2016), Ion Piso (20.10.2016)
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3. ACTIVITATEA COMISIILOR SENATULUI
Comisia pentru verificarea îndeplinirii standardelor minimale obligatorii
Comisia pentru verificarea îndeplinirii standardelor minimale obligatorii a
verificat și validat informațiile și punctajele completate de candidați în Fișa de
verificare a standardelor minimale și a acordat avizul pentru înscriere la
concursurile pe posturi didactice, organizate în 7 februarie 2017, pentru
următorii candidați:
Boală Traian - lector universitar, poziția 22, disciplina: Muzică de
cameră;
Goje Amalia-Violeta - asistent universitar, poziția 27, disciplinele: Orgă,
Clavecin, bas cifrat, acompaniament;
Ghilea Ligia - lector universitar, poziția 4, disciplinele: Arta actorului,
Mișcare scenică, Regie clasă de operă.
Comisia de etică şi deontologie profesională universitară
Pe durata acestei perioade, Comisia de etică a îndeplinit următoarele
îndatoriri:
- a urmărit respectarea principiilor fundamentale prevăzute în Codul de etică
şi deontologie profesională (libertate academică, competenţă,
integritate, colegialitate, loialitate, responsabilitate);
- a urmărit evitarea incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese în:
relaţiile studenţi-profesori, componenţa comisiilor de concurs ş.a.;
- a supravegheat posibilele situaţii de încălcare a eticii în cercetarea
ştiinţifică (plagiatul, nerespectarea drepturilor de proprietate
intelectuală);
- a soluţionat, într-o primă instanţă, o sesizare a unui coleg, referitoare la
principiul colegialităţii.
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
Comisia a realizat, la nivelul tuturor structurilor, managementul calităţii
activităţilor de predare, învăţare şi cercetare.
De asemenea, a realizat documentaţia pentru acreditarea programelor de
studii, după cum urmează:
Acreditare - Masterat Arta Muzicală
Acreditare - Masterat linie engleză - Musical Art
Acreditarea periodică - ID Interpretare Instrumente – Licenţă (Încredere)
Acreditarea periodică - ID Interpretare Canto - Licenţă (Încredere)
Autorizare provizorie - program Licenţă Linie engleza – Muzică
Pregătire pentru obţinerea acreditării pentru 4 ani a Programului de perfecţionare
Dezvoltări în didactica specialităţilor muzicale în cadrul DPPD pentru cadrele
didactice din învăţământul preuniversitar, Dosar complet
Pregătire pentru Acreditare Masterat linie Franceză, Dosar în curs de finalizare
Pregătire pentru Acreditare Masterat Frecvenţă Redusă în cadrul ID, Dosar în lucru
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4. COLABORAREA SENATULUI AMGD CU SENATELE ALTOR UNIVERSITĂŢI
CLUJENE
În această perioadă, Preşedinţii senatelor universităţilor clujene nu s-au întrunit în
şedinţe de lucru.

5. ANALIZA SWOT ASUPRA ACTIVITĂŢII SENATULUI
Puncte tari: climatul academic, maniera eficientă şi colegială de dezbatere a
problemelor.
Puncte slabe (disfuncţionalităţi identificate): destul de multe absenţe motivate de la
şedinţe.
Oportunităţi: şedinţele şi votul electronic, care au permis senatorilor să intre în
posesia documentele supuse dezbaterilor şi au redus timpii de aşteptare pentru
aprobări şi rezolvarea problemelor.
Ameninţări: –

În consecinţă, considerăm că atât preşedintele cât şi întregul Senat şi-au îndeplinit
atribuţiile prevăzute în Carta AMGD şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Senatului AMGD

Preşedintele Senatului Academiei de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca
Prof.univ.dr. Gabriel BANCIU

Raportul complet a fost prezentat în faţa Senatului şi a Consiliului de Administraţie, în şedinţa comună din
18.05.2017.

ANEXĂ: ŞEDINŢELE SENATULUI - DESFĂŞURĂTOR
Data

Felul
şedinţei
(O / E)

Nr. prezenţi /
invitaţi

Ordinea de zi

4.02.2016

Senatele
reunite
Şedinţa de
alegeri

9+12

Raportul Preşedintelui Senatului

12

Alegerea preşedintelui prin vot secret

10.03.2016

O

9
Invitaţi: Ghişa Lucian
(Sindicat AMGD),
Ciprian Pop (director
DID)

7.04.2016

O

10
Invitaţi:
rector Vasile Jucan
Ghişa Lucian (Sindicat
AMGD)

Probleme organizatorice
Regulamentul Secretariatului Artistic
Posturile scoase la concurs pentru anul univ. 20162017
Diverse
- problema nereturnării la termen a împrumuturilor
de la Bibliotecă
- exmatriculări studenţi DID pentru neplata taxelor
- depunerea dosarelor ARACIS pentru DID (canto şi
interpretare instrumente)
OM privind confirmarea rectorului
Rectorul AMGD prezintă/propune:
- strategia de management
- modificarea numărului de prorectori, de
la 3 la 2 (prof. V. Negrean, prof. N.
Nedelcuţ)
- includerea în CA a responsabilului cu

Hotărâri

În urma votului secret, domnul prof.univ.dr.
Gabriel Banciu a fost ales preşedinte al
senatului, 12 voturi
- se aprobă responsabilii care răspund de
structuri: prof. E. Chircev - DSPP,
conf. C. Cuteanu - DID.
- se aprobă ca studenta senator de la PiatraNeamţ să participe la şedinţe prin comunicare
telefonică (sau skype)
- se aprobă ţinerea unor şedinţe online
- se aprobă exmatricularea unor studenţi DID
pentru neplata taxelor (cf. listei anexate)
- se aprobă depunerea dosarelor ARACIS
pentru DID (canto şi interpretare
instrumente)

- se aprobă actualizarea Metodologiei de
concurs pentru posturile de conducere
- se aprobă înfiinţarea Asociaţiei „Gh. Dima”
- se aprobă înfiinţarea şi structura
Departamentului de relaţii externe
- se aprobă modificarea Cartei universitare, în
concordanţă cu cele prezentate de d-l rector

Obs.
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Data

Felul
şedinţei
(O / E)

Nr. prezenţi /
invitaţi

Ordinea de zi

Hotărâri

relaţiile internaţionale
- deschiderea unei linii de învăţământ în
limba engleză
- constituirea asociaţiei „Gh. Dima”
- strategia privind patrimoniul
- stabilirea calendarului pentru alegeri:
organizarea concursului pentru ocuparea
posturilor de decani (14 aprilie 2016)
- modificarea Cartei universitare, în
concordanţă cu cele prezentate
Preşedintele senatului prezintă/propune:
- Metodologia de concurs pentru posturile
de conducere, aprobată în 2012, trebuie
reconfirmată
- statutul Asociaţiei „Gh. Dima”
Înfiinţarea Departamentului de relaţii externe
Desfiinţarea Comisiei de dezvoltare instituţională
Propuneri pentru noii membri ai CNATDCU (care
vor depune aplicaţia electronică în vederea
selectării)
Metodologia de admitere la ID
Regulamentul Secretariatului artistic
Completarea electronică a Registrelor matricole
pentru CDA
Suplimentul de diplomă (ocupaţiile specifice
specializărilor)
Prelungirea sesiunii din iunie pentru studenţii
Erasmus
Planificarea recitalului pentru masteranzii din anii
terminali (6-13 iunie)
Structura anului universitar 2016-17
Acordarea titlului de DHC prof. Eero Trasti - Helsinki

şi d-l preşedinte (nr. de prorectori,
Departamentul de Relaţii externe,
desfiinţarea Comisiei de dezvoltare
instituţională)
- se aprobă propunerile pentru noii membri ai
CNATDCU (care vor depune aplicaţia
electronică în vederea selectării): V. Negrean,
G. Banciu, A. Pop
- se aprobă Metodologia de admitere la ID
Regulamentul Secretariatului artistic
- se aprobă completarea electronică a
Registrelor matricole pentru CDA
- se aprobă modalitatea de completare a
rubricilor Suplimentului de diplomă
(ocupaţiile specifice specializărilor)
- se aprobă prelungirea sesiunii din iunie
pentru studenţii Erasmus
- se aprobă perioada în care se va susţine
recitalul masteranzilor din anii terminali (6-13
iunie)
- se aprobă structura anului universitar
2016-2017
- se aprobă acordarea titlului de DHC prof.
Eero Trasti - Helsinki
- se aprobă finanţarea susţinerii unui nr. total
de 5 teze de abilitare (4 aprobate anterior)

Obs.
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Data

Felul
şedinţei
(O / E)

Nr. prezenţi /
invitaţi

12.05.2016

O

10
Invitat: Ghişa Lucian
(Sindicat AMGD)

29.07.2016

O

9
Invitat: Ghişa Lucian
(Sindicat AMGD)

Ordinea de zi

Finanţarea susţinerii unui nr. de 5 teze de abilitare
Completarea componenţei Comisiei de etică, în
urma plecării d-lui C. Bence, numit prin concurs
director de departament
Discuţii referitoare la activitatea Comisiei de etică
Planul de cercetare al AMGD pentru perioada 20162020
Regulamentul Consiliului Ştiinţific
Strategia AMGD pentru perioada 2016-2020
Comisiile de examene de absolvire - iunie 2016
(licenţă,master, DSPP nivel I şi II)
Validarea alegerilor pentru funcţia de Director de
departament - Canto şi ASM
Regulamentul de admitere la doctorat (reaprobare)
Modificările Cartei AMGD (sarcinile prorectorilor,
crearea Direcţiei de Relaţii externe, precizările
referitoare la numărul de săptămâni ale sesiunii din
iarnă, misiunea universităţii, activitatea de
cercetare, lista laboratoarelor, ansamblurile
muzicale, atelierul de didactică şi IT)
Diverse: informarea supra proiectelor UEFISCDI

Raportul CSUD
Informare cu privire la alegerea noului preşedinte
al CSUD, prof. Gabriel Banciu, ales şi în funcţia de
vicepreşedinte al comisiei Artele spectacolului din
cadrul CNATDCU
Regulamentul Departamentului de Relaţii Externe
Propunerea departamentului coarde privind

Hotărâri

- se aprobă Planul de cercetare al AMGD
pentru perioada 2016-2020
- se aprobă Regulamentul Consiliului Ştiinţific
- se aprobă Strategia AMGD pentru perioada
2016-2020
- se aprobă componenţa comisiilor de
examene de absolvire - iunie 2016
(licenţă,master, DSPP nivel I şi II)
- se validează, pe baza Procesului verbal,
alegerile pentru funcţia de Director de
departament - Canto şi ASM
- se aprobă Regulamentul de admitere la
doctorat (reaprobare)
- se aprobă modificări ale Cartei AMGD
(sarcinile prorectorilor, crearea Direcţiei de
Relaţii externe, precizările referitoare la
numărul de săptămâni ale sesiunii din iarnă,
misiunea universităţii, activitatea de
cercetare, lista laboratoarelor, ansamblurile
muzicale, atelierul de didactică şi IT)
- se aprobă Raportul CSUD
- se aprobă prelungirea mandatului prof. A.
Pop în funcţia de director CSUD până la
emiterea deciziei de numire a noului
preşedinte (dacă este cazul)
- se aprobă Regulamentul Departamentului
de Relaţii Externe

Obs.

13

Data

Felul
şedinţei
(O / E)

Nr. prezenţi /
invitaţi

Ordinea de zi

Hotărâri

regulamentul examenelor de vioară
Memoriul d-lui Bocşa cu privire la Modulul de
muzică tradiţională
Comisia examenului de admitere la Doctorat
Adrese de la CA:
- propunere de acordare a titlului de DHC d-lui
Alessandro Baricco
modificarea denumirii DID în DIDFR
(Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi
Frecvenţă Redusă)
- iniţierea unui program de Masterat în limba
engleză - Pedagogie Muzicală, la zi şi cu frecvenţă
redusă
- mărirea taxei de şcolarizare pentru a doua
specializare interpretare muzicală (de la 1800 la
2000 de RON)
- deplasarea studenţilor la Festivalul Internaţional
Choralies 2016 (Franţa)
Diverse:
- informare despre rezultatele examenului de
admitere de la Piatra Neamţ (realizată de conf. Ctin Andrei)
- problema pensionărilor c.d.
- oportunitatea unei comisii de verificare a
îndeplinirii standardelor CNATDCU

- se respinge propunerea departamentului
coarde privind regulamentul examenelor de
vioară (nu are acceptul prorectorului de
problemele de învăţământ)
- se aprobă Memoriul d-lui Bocşa cu privire la
Modulul de muzică tradiţională (în vederea
trimiterii lui la minister)
- se aprobă Comisia examenului de admitere
la Doctorat
- se aprobă propunerea de acordare a titlului
de DHC d-lui Alessandro Baricco
- se aprobă modificarea denumirii DID în
DIDFR (Departamentul de Învăţământ la
Distanţă şi Frecvenţă Redusă)
- se aprobă iniţierea unui program de
Masterat în limba engleză - Pedagogie
Muzicală, la zi şi cu frecvenţă redusă
- se aprobă mărirea taxei de şcolarizare
pentru a doua specializare interpretare
muzicală (de la 1800 la 2000 de RON)
- se aprobă deplasarea studenţilor la
Festivalul Internaţional Choralies 2016
(Franţa), cu condiţia ca studenţii să semneze o
declaraţie că se deplasează pe propria
răspundere
- se aprobă ca profesorii care au îndeplinit
funcţia de rector al AMGD să beneficieze de
prelungirea activităţii, ca titular, încă doi ani
după împlinirea vârstei de pensionare (cu
respectarea prevederilor Metodologiei privind
menţinerea calităţii de titular în învăţământ)

Obs.
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Data

Felul
şedinţei
(O / E)

Nr. prezenţi /
invitaţi

Ordinea de zi

Hotărâri

1.09.2016

O

8

Dosarele de prelungire a activităţii didactice după
vârsta de pensionare
Situaţia studentei Sandor Monica
Comisiile concursurilor pentru ocuparea posturilor
didactice
Crearea unei noi comisii a Senatului: Comisia
pentru verificarea îndeplinirii standardelor
minimale obligatorii
Diverse:
- problema denumirii programului de masterat
„Pedagogie muzicală” - necesitatea schimbării
numelui prin depunerea unei noi documentaţii de
acreditare la ARACIS

19.09.2016

O

8
Invitat: Ghişa Lucian
(Sindicat AMGD)

Validarea rezultatelor concursurilor pentru
ocuparea posturilor didactice
Prelungirea contractelor de asistenţi-doctoranzi
pentru zece cadre didactice
Aprobarea CDA pentru anul universitar 2016-17
Probleme legate de precizările regulamentelor
facultăţilor privind perioadele în care poate fi
suplinit un cadru didactic
Probleme legate de orarul cadrelor didactice
Revizuirea taxelor de cămin
modificarea Regulamentului Senatului şi a Cartei
AMGD, ca urmare a intrării în vigoare a aprobărilor

- nu se aprobă, din motive economice,
prelungirea activităţii a cadrelor didactice
care au depus dosare în acest sens
- se aprobă ca studenta Sandor Monica să fie
acceptată în examenul de susţinere a licenţei
fără cadru didactic îndrumător
- se aprobă componenţa comisiilor
concursurilor pentru ocuparea posturilor
didactice, precum şi modificările comisiilor
deja aprobate
- se aprobă înfiinţarea unei noi comisii a
Senatului: Comisia pentru verificarea
îndeplinirii standardelor minimale obligatorii,
coordonate de d-na prorector Nelida
Nedelcuţ, şi se aprobă includerea ei în Carta
AMGD
- se aprobă întocmirea şi depunerea unui nou
dosar de acreditare la ARACIS în vederea
schimbării numelui programului de studii de
masterat „Pedagogie muzicală”
- se validează, pe baza proceselor verbale şi a
rapoartelor preşedinţilor, rezultatele
concursurilor pentru ocuparea posturilor
didactice
- se aprobă prelungirea contractelor de
asistenţi-doctoranzi pentru zece cadre
didactice
- se aprobă lista CDA pentru anul universitar
2016-17
- se aprobă ca problemele deosebite legate de
interpretarea precizărilor regulamentelor
facultăţilor (privind perioadele în care poate fi

Obs.
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Data

Felul
şedinţei
(O / E)

Nr. prezenţi /
invitaţi

Ordinea de zi

Hotărâri

Senatului
Cereri ale cadrelor didactice de colaborare cu alte
instituţii
Diverse:
- problema d-lui Vannai, care nu a înapoiat
împrumuturile la termenele stabilite
- actualizare documente: Contractul de şcolarizare,
Contractul anual de studii
- bugetul estimativ al programului de studii de
licenţă Interpretare muzicală ID

suplinit un cadru didactic) să fie discutate în
senat
- se hotărăşte ca orarele cadrelor didactice să
fie finalizate şi afişate pe săli până la data de
15 oct.
- se aprobă revizuirea taxelor de cămin
- se aprobă modificarea Regulamentului
Senatului şi a Cartei AMGD, ca urmare a
intrării în vigoare a aprobărilor Senatului
- se aprobă cererile cadrelor didactice de
colaborare cu alte instituţii
- se hotărăşte ca d-l Vannai, care nu a înapoiat
împrumuturile la termenele stabilite, să nu fie
acceptat ca CDA până la rezolvarea problemei
- se aprobă forma actualizată a următoarelor
documente: Contractul de şcolarizare,
Contractul anual de studii
- se aprobă bugetul estimativ al programului
de studii de licenţă Interpretare muzicală ID

Cuantumul burselor studenţeşti
Taxa de doctorat
Verificarea şi aprobarea variantei modificate a
Cartei AMGD
Organizarea Conferinţei naţionale cu participare
internaţională (Departamentul de canto şi artă
scenică)
Propunerea de acordare a titlului de DHC
maestrului Ioan Piso
Schimbarea denumirii direcţiei de studiu
„Pedagogie coregrafică” în „Coreologie” modificare în Carta AMGD

- se aprobă mărirea burselor studenţeşti
- se aprobă varianta modificată a Cartei
AMGD
- se aprobă propunerea de acordare a titlului
de DHC maestrului Ioan Piso
- se aprobă schimbarea denumirii direcţiei de
studiu „Pedagogie coregrafică” în
„Coreologie” - modificare în Carta AMGD
- se aprobă cererile a cinci studenţi de a
parcurge nivelul II DSPP comasat, în regim
postuniversitar

An universitar 2016-2017
20.10.2016

O

8
Invitaţi: Lucian Ghişa şi
Ioana Baalbaki (Sindicat
AMGD), Alexandra
Jurje (ASAMGD)

Obs.
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Data

Felul
şedinţei
(O / E)

Nr. prezenţi /
invitaţi

Ordinea de zi

Diverse:
- cererile a cinci studenţi de a parcurge nivelul II
DSPP comasat, în regim postuniversitar
Aprobare documente DIDFR
Organizarea programelor de studii psihopedagogice
DSPP, niv. I., în perioada martie-iunie 2017
Metodologia (regulamentul) de afiliere la Şcoala
doctorală „S. Toduţă”
Diverse:
- stabilirea datei Colocviului de admitere la gr. did. I
- cererile a doi studenţi de a parcurge nivelul II
DSPP comasat, în regim postuniversitar

8.12.2016

O

8
Invitat: Horaţiu Jilovan
(Sindicat AMGD)

23.02.2017

O

9
Invitat: Ioana Baalbaki
(Sindicat AMGD)

Convocarea şedinţelor Senatului
Standardele CNATDCU pentru posturile de asistent
şi lector
Regulamentul de admitere la studiile universitare
de doctorat
Diverse:
- cererea d-nei N. Demian de colaborare cu UBB
Cluj-Napoca

30.03.2017

O

8
Invitat:
rector Vasile Jucan
Ioana Baalbaki (Sindicat

Raportul rectorului AMGD, prof. univ. dr. Vasile
Jucan
Validarea d-lui Gabriel Banciu ca reprezentant al
AMGD în funcţia de vicepreşedinte al comisiei

Hotărâri

Obs.

- se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli
(2017-18), Contractul de şcolarizare şi
Contractul anual pentru masteratul la
frecvenţă redusă
- se aprobă organizarea programelor de studii
psihopedagogice DSPP, niv. I., în perioada
martie-iunie 2017 (cu condiţia modificării
datelor de înscriere)
- se aprobă Metodologia (regulamentul) de
afiliere la Şcoala doctorală „S. Toduţă”
- se aprobă data Colocviului de admitere la gr.
did. I (6.02.2017)
- se aprobă cererile a doi studenţi de a
parcurge nivelul II DSPP comasat, în regim
postuniversitar
- Senatul aprobă ca şedinţele să fie convocate
de câte ori este nevoie, fără obligaţia întâlnirii
lunare (şi, implicit, modificarea
regulamentului senatului), având în vedere
eficienţa şedinţelor electronice
- se aprobă modificările aduse
Regulamentului de admitere la studiile
universitare de doctorat
- se aprobă cererea d-nei N. Demian de
colaborare cu UBB Cluj-Napoca
- Senatul aprobă Raportului rectorului AMGD,
prof. univ. dr. Vasile Jucan
- Senatul este de acord cu validarea d-lui
Gabriel Banciu ca reprezentant al AMGD în

Raportului
rectorului AMGD,
prof. univ. dr.
Vasile Jucan
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Data

18.05.2017

Felul
şedinţei
(O / E)

O

Nr. prezenţi /
invitaţi

Ordinea de zi

Hotărâri

AMGD)
Alexandra Jurje
(ASAMGD)

Artele spectacolului din cadrul CNATDCU
Cerere DIDFR de exmatriculare a unor studenţi care
nu şi-au plătit taxele
aprobarea Regulamentului de burse

funcţia de vicepreşedinte al comisiei Artele
spectacolului din cadrul CNATDCU
- se aprobă cererea DIDFR de exmatriculare a
unor studenţi care nu şi-au plătit taxele
- se aprobă Regulamentul de burse

10
Invitaţi:
rector Vasile Jucan
CA
Reprezentantul
Sindicatului AMGD
Alexandra Jurje
(ASAMGD)

Raportul preşedintelui Senatului, prof. univ. dr.
Gabriel Banciu

Obs.

Raportul
preşedintelui
Senatului, prof.
univ. dr. Gabriel
Banciu

