RAPORT
asupra activității Senatului AMGD
în perioada mai 2017 – mai 2018
Prezentul raport este întocmit în conformitate cu prevederile art. Art.83 din Carta AMGD și
art. 12 (9) din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului Academiei de Muzică
„Gh. Dima” Cluj-Napoca.
În perioada menționată, activitatea acestui forum s-a desfășurat după cum urmează:

1. ŞEDINȚELE SENATULUI
În perioada analizată, au avut loc 7 ședințe și 36 ședințe electronice.
Prezența la ședințele Senatului
La toate ședințele Senatului s-a înregistrat cvorum-ul necesar desfășurării
regulamentare a acestora. Nu au fost consemnate absențe nemotivate de la
ședințe.
Invitați
La ședințele Senatului au participat, din partea conducerii sau a aparatului
administrativ:
- Rectorul
- reprezentantul Sindicatului AMGD
- reprezentantul ASAMGD
- membrii Comisiei de etică
Activitatea studenților-senatori
În general, studenții aleși în Senat și-au îndeplinit atribuțiile în mod
corespunzător. Și-au exprimat punctele de vedere, au avut comentarii bine
argumentate și și-au exprimat votul în mod democratic. A existat, totuși, un
număr destul de mare de absențe (motivate) de la ședințe.

2. ÎNDEPLINIREA ATRIBUȚIILOR SENATULUI
(cf. LEN 1/2011, Cartei AMGD și a Regulamentului Senatului)
Documente, regulamente și metodologii aprobate/modificate:
Raportul anual al Rectorului
Raportul anual al președintelui Senatului

29.03.2018
3.05.2018
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Modificări ale Cartei AMGD
Modificări ale Regulamentului Senatului
Proiectul de buget și execuția bugetară
Organigrama AMGD
Componența Comisiei de etică
Modificarea componenței Comisiei de etică
Structura anului universitar 2017-2018
Organizarea unei noi sesiuni de licență în septembrie 2017
Calendarul admiterilor la studii de licență, master doctorat – sesiunile iulie,
septembrie 2018
Distribuirea pe programe de studii a locurilor pentru studii universitare de
masterat
State de funcții
Planuri de învățământ:
Planuri de învățământ licență și master
Planul de învățământ de la studii universitare de doctorat (completare)
Planul de învățământ de la studii universitare de doctorat (modificare)
Regulamente:
Regulamentul Academiei de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca privind
admiterea și școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul
superior de stat din România
Regulament admitere la studiile de masterat la Facultatea Teoretică
(modificare)
Regulament CSUD (modificare)
Regulamentul Școlii doctorale (modificare)
Regulament Bibliotecă
Regulamentul de organizare și funcționare a compartimentului juridic
Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei de monitorizare din
cadrul AMGD
Regulamentul de organizare și desfășurare a programelor de formare și
dezvoltare profesională continuă
Regulamentul de organizare și funcționare a compartimentului de audit
public intern
Regulament Secretariat Artistic și Regulament Sală de Concerte
Regulament Extensie Piatra Neamț
Regulamentul Departamentului de Relații Externe
Regulamentul de alegeri al studenților în structurile AMGD
Regulamentul de acordare a burselor (modificare)
Regulamentul de Practică Artistică a Studenților – Extensia Piatra Neamț
Regulamentul Facultății Teoretice
Regulamentul Secretariatelor
Regulamentul Departamentului de Proiecte
Regulamentul Departamentului de Relații Externe (modificare)

29.03.2018
18.05.2018
–
3.05.2018
22.02.2018
12.03.2018
24.04.2017
21.07.2017
18.05.2017
15 01.2018
17.07.2017
14.09.2017
14.09.2017
14.09.2017
5.10.2017
5.07.2017

5.09.2017
14.09.2017
29.09.2017

3.10.2017
26.11.2017
8.11.2017

14.11.2017
20.02.2018
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Regulamentul privind concursul de admitere la studii universitare de
doctorat (modificare)
Regulamentul privind regimul actelor de studii în AMGD
Metodologii:
Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare cu
modificările și completările referitoare la ocuparea posturilor de cercetare.
Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la
programele de studii universitare de licență prin învățământ la distanță
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
Comisii:
Comisiile de absolvire a Programului de certificare pentru profesia
didactică, Nivel I și Nivel II
Comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice în învățământul
superior (septembrie 2017)
Comisia centrală pentru concursul de admitere – sesiunea iulie 2017
Comisia de admitere pentru românii de pretutindeni – sesiunea iulie 2017
Comisiile de admitere la studii de licență/masterat la Facultatea de
Interpretare muzicală (modificare)
Comisia de admitere la studii universitare de doctorat – sesiunea
septembrie 2017 (modificare)
Comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
Comisia de examinare la Colocviul de admitere la gradul didactic I seria
2018-2020
Validare concursuri pentru ocuparea posturilor didactice:
Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din data de 4
septembrie 2017
Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice organizate în
data de 25-26 ianuarie 2018
Taxele 2017-2018 (admitere, înmatriculare, școlarizare, finalizare studii,
penalizări, examene, recuperări, servicii, acte de studii, regie cămin, atelier
multiplicare, Bibliotecă, Studio acustic)
DHC:
muzicolog Valentina Sandu-Dediu, compozitor Agustin Fernandez
Compozitor Kalevi Aho
ARACIS:
Depunerea la ARACIS a Dosarului de evaluare pentru Extensia Piatra Neamț
– program de studii „Muzică”
CDA
Listele cadrelor didactice asociate FIM, Extensia Piatra Neamț și FT
Listele cadrelor didactice asociate FT (modificare)
Lista cadrelor didactice asociate ID
DSPP
Parcurgerea, de către studenții de la linia engleza, a pregătirii
psihopedagogice în limba română

19.03.2018

30.10.2017
19.03.2018
23.03.2018
18.05.2017

18.07.2018
24.07.2017
4.09.2017
8.09.2017
7.12.2017
5.02.2018

14.09.2017
5.02.2018
4.10.2017

27.02.2018
20.04.2018
29.03.2018

5.10.2017
6.10.2017
12.10.2017
12.10.2017
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Parcurgerea, de către doi absolvenți de master a Nivelului II de pregătire
psihopedagogică pe parcursul acestui an universitar

17.10.2017

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 septembrie 2017 și ianuarie
2018.
Comisia de etică și deontologie profesională universitară
Pe durata acestei perioade, Comisia de etică, cu o nouă componență, a îndeplinit
următoarele îndatoriri:
- a urmărit respectarea principiilor fundamentale prevăzute în Codul de etică
și deontologie profesională (libertate academică, competență,
integritate, colegialitate, loialitate, responsabilitate);
- a urmărit evitarea incompatibilităților și a conflictelor de interese în:
relațiile studenți-profesori, componența comisiilor de concurs ș.a.;
- a supravegheat posibilele situații de încălcare a eticii în cercetarea
științifică (plagiatul, nerespectarea drepturilor de proprietate
intelectuală);
- a soluționat o sesizare privitoare la principiul colegialității.
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității
Comisia a realizat, la nivelul tuturor structurilor, managementul calității activităților de
predare, învățare și cercetare.
De asemenea, a realizat documentația pentru acreditarea programelor de studii
(Extensia Piatra Neamț – program de studii „Muzică”).
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4. COLABORAREA SENATULUI AMGD CU SENATELE ALTOR UNIVERSITĂȚI
CLUJENE
În această perioadă, Președinții senatelor universităților clujene nu s-au întrunit în
ședințe de lucru.

5. ANALIZA SWOT ASUPRA ACTIVITĂȚII SENATULUI
Puncte tari: climatul academic, maniera eficientă și colegială de dezbatere a
problemelor; a existat o foarte eficientă comunicare între Consiliul de Administrație și
Senat, între Rector și Președintele Senatului.
Puncte slabe (disfuncționalități identificate): încă sunt destul de multe absențe
motivate de la ședințe.
Oportunități: ședințele și votul electronic au permis reducerea timpului de aprobare
pentru documente și regulamente; de asemenea, au permis aprofundarea
documentele supuse dezbaterilor.
Amenințări: –

În consecință, considerăm că atât președintele cât și întregul Senat și-au îndeplinit atribuțiile
prevăzute în Carta AMGD și Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului AMGD

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

Raportul complet a fost prezentat în fața Senatului, în ședința din 3 mai 2018
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CENTRALIZAREA HOTĂRÂRILOR SENATULUI AMGD
DATA

18.05.2017

FELUL
ŞEDINŢEI
(ședință / vot
electronic)

PREZENŢI
(ședințe)

Ședință
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INVITAŢI

Rector, prof.
dr. Vasile
Jucan
Reprezentant
sindicat
Membrii
Comisiei de
etică

ORDINEA DE ZI

Raport activitate al Senatului AMGD
Componența comisiei de etică
Diverse

APROBĂRI / VALIDĂRI

1. Raportul asupra activității Senatului AMGD în
perioada februarie 2016-mai 2017
2. Organizarea unei noi sesiuni de licență în
septembrie 2017, cu îndeplinirea următoarelor
condiții pentru absolvenții care:
- nu au promovat examenul de licență în
sesiunea iunie 2017.
- nu s-au putut prezenta în sesiunea iunie
din motive bine întemeiate.
- au absolvit 2 programe de licență
(specializări diferite) cu condiția sa
susțină examenul de licență la unul din
ele, în sesiunea iunie 2017.
- nu au promovat examenul de licență în
sesiunile anterioare.
3. Componența comisiilor de absolvire a
Programului de certificare pentru profesia
didactică, Nivel I și Nivel II
4. Componența comisiilor de concurs pentru
ocuparea posturilor didactice în învățământul
superior (septembrie 2017).
Finanțarea susținerii tezei de abilitare pentru
doamna lect.univ.dr. Nicoleta Demian.
5. Modificarea datelor concursului de admitere la
studii universitare de licență din luna iulie la
Extensia Piatra Neamț
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5.07.2017

Vot electronic

17.07.2017

Vot electronic

18.07.2018

Vot electronic

21.07.2017
24.07.2017

Vot electronic
Vot electronic

3.08.2017

Vot electronic

4.09.2017

Vot electronic

Regulamentul Academiei de Muzică „Gh. Dima”
Cluj-Napoca privind admiterea și școlarizarea
românilor de pretutindeni în învățământul
superior de stat din România, pe locuri de studii
fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă,
respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar
fără bursă, în anul universitar 2017-2018
Solicitarea Consiliului de administrație privind
distribuirea locurilor pentru studii universitare de
masterat
Componența comisiei centrale de admitere
Stabilirea structurii anului universitar 2017-2018
Stabilirea Comisiei de admitere pentru cetățenii
români de pretutindeni
Cererea studentei Catană-Adam Doris,
specializarea Dirijat, privind echivalarea primului
an de studiu și înscrierea în anul 2 de studiu (an
univ. 2017/2018)
(studenta a frecventat și promovat anul 1 la
specializarea Pedagogie muzicală în anul univ.
2015/2016, în prezent fiind înscrisă în anul 2 de
studiu; pe parcursul celui de al doilea an de studii
la Pedagogie muzicală (an univ. 2016/2017) a
frecventat facultativ și a promovat toate
disciplinele aferente anului 1 al specializării
Dirijat; în anul 2 Dirijat (an univ. 2017/2018) s-a
eliberat un loc bugetat prin retragerea
studentului Nagy Adam Attila.
Componenței Comisiilor de admitere la studii de
licență/masterat la Facultatea de Interpretare
muzicală.

Regulamentul Academiei de Muzică „Gh. Dima”
Cluj-Napoca privind admiterea și școlarizarea
românilor de pretutindeni în învățământul
superior de stat din România

Distribuirea locurilor pentru studii universitare de
masterat
Componența Comisiei centrale pentru concursul
de admitere – sesiunea iulie 2017
Structura anului universitar 2017-2018
Componența Comisiei de admitere pentru
românii de pretutindeni – sesiunea iulie 2017
Echivalarea primului an de studii pentru studenta
Catană-Adam Doris

Modificarea componenței Comisiilor de admitere
la studii de licență/masterat la Facultatea de
Interpretare muzicală.
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5.09.2017

Vot electronic

8.09.2017

Vot electronic

14.09.2017

Ședință

18.09.2017

Vot electronic

19.09.2017

Vot electronic

La FT, pentru admiterea la studiile de masterat,
se solicită eliminarea condiției notei minimale 7
la examenul de licență pentru studenții cetățeni
străini.
Componența Comisiei de admitere la studii
universitare de doctorat
8

Reprezentant
sindicat

1. Validarea concursurilor pentru ocuparea
posturilor didactice din data de 4 sept.2017
2. Aprobare State de funcții
3. Documente CSUD și Școala doctorală: Plan
învățământ, Regulament CSUD, Regulament
Școala doctorală
4. Raportul Comisiei de Etică privind soluționarea
sesizării și contestației formulate de dl. Oleg
Garaz (informare)
5. Solicitarea d-nei Baalbaki de a colabora în
calitate de cadru didactic asociat cu Univ. de Arte
din Târgu Mureș
6. Solicitare din partea doctoranzilor aflați la
sfârșitul perioadei de grație de a-și amâna
susținerea tezei: Băcan Aurelia, Corlan
Alexandru, Herdlicska Tiberiu și Subțirică Maria
Organizarea concursului pentru ocuparea unui
post didactic pe perioadă determinată, de către
studenți doctoranzi, la Departamentul
Compoziție Muzicologie Dirijat / disciplina Pian
(FT)
Organizarea concursului pentru ocuparea
posturilor didactice pe durata determinata, de
către studenți doctoranzi, la Extensia Piatra
Neamț

Eliminarea condiției notei minimale 7 la examenul
de licență pentru studenții cetățeni străini,
pentru admitere la studiile de masterat la
Facultatea Teoretică
Modificarea componenței Comisiei de admitere
la studii universitare de doctorat – sesiunea
septembrie 2017
1. Rezultatele concursurilor pentru ocuparea
posturilor didactice din data de 4 septembrie
2017 (validare).
2. State de funcții (aprobare)
3. Documente CSUD și Școala doctorală: Plan
învățământ, Regulament CSUD, Regulament
Școala doctorală
4. Colaborarea doamnei Ioana Baalbaki cu
Universitatea de Arte din Târgu Mureș.
5. Cererile privind amânarea susținerii tezelor de
doctorat până la finele anului universitar ale
următorilor doctoranzi: Băcan Aurelian, Corlan
Alexandru, Herdlicska Tiberiu și Subțirică Maria

Organizarea concursului pentru ocuparea unui
post didactic pe perioadă determinată (FT)

Organizarea concursului pentru ocuparea
posturilor didactice pe durata determinata
(Extensia Piatra Neamț)
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27.09.2017

Vot electronic

29.09.2017

Vot electronic

3.10.2017

Vot electronic

4.10.2017

Vot electronic

5.10.2017

Vot electronic

Prezentarea Dosarului pentru acordarea
Gradației de merit prof.dr. Vasile Jucan
Dezbatere Regulamente:
1. Regulament Bibliotecă
2. Regulamentul de organizare și funcționare a
compartimentului juridic
3. Regulamentul de organizare și funcționare al
comisiei de monitorizare din cadrul AMGD
4. Regulamentul de organizare și desfășurare a
programelor de formare și dezvoltare
profesională continuă
5. Regulamentul de organizare și funcționare a
compartimentului de audit public intern
6. Regulament Secretariat Artistic și Regulament
Sală de Concerte
7. Regulament Extensie Piatra Neamț
Regulament Departament de Relații Externe
OBS. Se va modifica în 12 și 20 februarie 2018
Discutare Taxe 2017-2018

1. Planul de învățământ de la studii universitare
de doctorat
2. Adresa DSPP privind organizarea de cursuri
postuniversitare de nivel 1

Dosarul gradație de merit prof.dr. Vasile Jucan
Regulamente:
1. Regulament Bibliotecă
2. Regulamentul de organizare și funcționare a
compartimentului juridic
3. Regulamentul de organizare și funcționare al
comisiei de monitorizare din cadrul AMGD
4. Regulamentul de organizare și desfășurare a
programelor de formare și dezvoltare
profesională continuă
5. Regulamentul de organizare și funcționare a
compartimentului de audit public intern
6. Regulament Secretariat Artistic și Regulament
Sală de Concerte
7. Regulament Extensie Piatra Neamț
Regulamentul Departamentului de Relații Externe
1. Taxele 2017-2018 (admitere, înmatriculare,
școlarizare, finalizare studii, penalizări, examene,
recuperări, servicii, acte de studii, regie cămin,
atelier multiplicare, Bibliotecă, Studio acustic)
2. Propunerea Consiliului de Administrație ca,
începând cu anul universitar 2018-2019, să se
aplice o reducere de 5% la plata integrală a taxei
de studii pentru 1 întreg an universitar la data
scadenței primei rate
1. Planul de învățământ de la studii universitare
de doctorat
2. Organizarea de cursuri postuniversitare de
nivel 1
3. Listele cadrelor didactice asociate la FIM,
Extensia Piatra Neamț și FT
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6.10. 2017

Vot electronic

12.10.2017

Vot electronic

17.10.2017

Vot electronic

26.11.2017

Ședință

30.10.2017

Vot electronic

9

Reprezentant
sindicat

3. Listele cadrelor didactice asociate la FIM,
Extensia Piatra Neamț și FT (lista de la FT se va
supune încă o data aprobării vezi 6.10.2017)
4. Cererea prof.dr. Mircea Neamț privind
aprobarea colaborării cu Univ. din Oradea.
1. Cererea conf.dr. Elena Șorban privind
aprobarea colaborării cu UBB.
2. Lista CDA (refăcută) FT
1. Cererea prof.univ.dr. Ecaterina Banciu de
aprobare a colaborării cu UBB
2. Cererea conf.univ.dr. Anca Mihut de aprobare
a colaborării cu Universitatea din Constanta
3. Lista cadrelor didactice asociate care vor
efectua ore la ID
4. Solicitare aprobare ca studenții de la linia
engleza sa parcurgă pregătirea psihopedagogică
în limba română.
Solicitarea DSPP privind aprobarea ca 2
absolvenți de master (Luca Toncian și Eduard
Leață) sa parcurgă Nivelul II de pregătire
psihopedagogică pe parcursul acestui an
universitar.
1. Regulamentul de alegeri al studenților în
structurile AMGD
2. Regulamentul de acordare a burselor –
modificare
3. Stabilirea normei de cercetător în cadrul
AMGD
Metodologia pentru ocuparea posturilor
didactice si de cercetare cu modificările și
completările referitoare la ocuparea posturilor
de cercetare.

4. Colaborarea prof. Mircea Neamț cu Univ. din
Oradea.

1. Colaborarea conf. Elena Şorban cu UBB
2. Listele CDA (FT)
1. Colaborarea prof. Ecaterina Banciu cu UBB
2. Colaborarea conf. Anca Mihut cu Universitatea
din Constanta
3. Lista cadrelor didactice asociate care vor
efectua ore la ID
4. Parcurgerea, de către studenții de la linia
engleza, a pregătirii psihopedagogice în limba
română.
Parcurgerea, de către absolvenții de master
nominalizați (Luca Toncian și Eduard Leață), a
Nivelului II de pregătire psihopedagogică pe
parcursul acestui an universitar.
1. Regulamentul de alegeri al studenților în
structurile AMGD
2. Modificarea Regulamentului de acordare a
burselor
3. Norma de cercetător în cadrul AMGD
Metodologia pentru ocuparea posturilor
didactice si de cercetare cu modificările și
completările referitoare la ocuparea posturilor de
cercetare.
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8.11.2017

Vot electronic

1. Regulamentul de Practică Artistică a
Studenților – Extensia Piatra Neamț
2. Regulamentul Facultății Teoretice
3. Regulamentul Secretariatelor

1. Regulamentul de Practică Artistică a
Studenților – Extensia Piatra Neamț
2. Regulamentul Facultății Teoretice
3. Regulamentul Secretariatelor

14.11.2017

Vot electronic

Regulamentul Departamentului de Proiecte

Regulamentul Departamentului de Proiecte

27.11.2017

Vot electronic

Cerere Barb Diana: aprobare colaborare cu
Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia

Colaborarea lect. Diana Barb cu Universitatea
“1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

7.12.2017

Ședință
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Reprezentant
sindicat

1. Componenta comisiilor de concurs pentru
ocuparea posturilor didactice.
2. Diverse

12.01.2018

Ședință
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Rector, prof.
dr. Vasile
Jucan
Reprezentant
sindicat

dl. Rector prezintă studiul de fezabilitate pentru
clădirea de pe str. Bucium

1. Comisiile de concurs pentru ocuparea
posturilor didactice
2. Exmatricularea studenților de la ID
3. Propunerea domnului președinte prof.dr.
Gabriel Banciu ca solicitarea aprobărilor online să
fie trimise doar de Secretarul șef, doar în zilele de
luni
Demararea lucrărilor aferente spațiului de pe str.
Bucium conform studiului de fezabilitate

15 01.2018

Vot electronic

5.02.2018

Vot electronic

Calendarul admiterilor la studii de licență, master
doctorat
1. Rapoartele privind concursurile pentru
ocuparea posturilor didactice

Calendarul admiterilor la studii de licență, master
doctorat - sesiunile iulie, septembrie 2018
1. Rezultatele concursurilor pentru ocuparea
posturilor didactice organizate în data de 25,26
ianuarie 2018 (validare)
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20.02.2018

Vot electronic

22.02.2018
26.02.2018

Vot electronic
Vot electronic

27.02.2018

Vot electronic

12.03.2018

Vot electronic

19.03.2018

Vot electronic

2. Componența Comisiei de examinare la
Colocviul de admitere la gradul didactic I seria
2018-2020
Modificări ale Regulamentului Departamentului
de Relații Externe
Obs. Regulamentul a fost trimis inițial în data de
12 febr. dar la observațiile d-nei Chircev s-a mai
modificat o data și s-a reluat votul în 20.02.2018.
Organigrama AMGD
Solicitarea FIM privind colaborarea d-lui Cristian
Mogoșan cu Departamentul de Canto și Artele
Spectacolului începând cu semestrul II al anului
univ.2017-2018 (suplinire ore M. Budoiu)
Cererea conducerii Fundației „Sigismund Toduță”
și a celor doi directori de departament ai
Facultății Teoretice, privind acordarea titlului de
Doctor Honoris Causa doamnei prof. univ. dr.
Valentina Sandu-Dediu, personalitate de prim
rang, muzicolog cu recunoaștere internațională,
si domnului Agustin Fernandez, compozitor,
participant la precedentele ediții ale Festivalului
„Sigismund Toduță”, profesor la Newcastle
University.
Propunerea Consiliului de Administrație privind
componența Comisiei de etică
Solicitări din partea:
1. Școlii doctorale – aprobare Regulament privind
concursul de admitere la studii universitare de
doctorat sesiunea septembrie 2018
2. Centrului de cercetare, formare și dezvoltare
profesională - Componența comisie pentru cursul
postuniversitar Management artistic

2. Comisiei de examinare la Colocviul de admitere
la gradul didactic I seria 2018-2020
Modificarea Regulamentului Departamentului de
Relații Externe

Organigrama AMGD
Colaborarea dl. Cristian Mogoșan cu
Departamentul de Canto și Artele Spectacolului
începând cu semestrul II al anului univ.2017-2018
(suplinire ore M. Budoiu)
Acordarea titlului de DHC doamnei prof. univ. dr.
Valentina Sandu-Dediu și domnului Agustin
Fernandez

Componența Comisiei de etică
1. Regulamentul privind concursul de admitere la
studii universitare de doctorat sesiunea
septembrie 2018
2. Comisia pentru cursul postuniversitar de
Management artistic
3. Metodologia privind organizarea și
desfășurarea concursului de admitere la
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23.03.2018

Vot electronic

29.03.2018

Ședință

2.04.2018

Vot electronic

20.04.2018

Vot electronic

24.04.2017

Vot electronic

25.04.2018

Vot electronic

3.05.2018

Ședință

9

9

Reprezentant
sindicat

Reprezentant
sindicat

3. Departamentului de Învățământ la distanță și
frecvență redusă - Metodologia privind
organizarea și desfășurarea concursului de
admitere la programele de studii universitare de
licență prin învățământ la distanță
4. Rectoratului - Regulament privind regimul
actelor de studii în AMGD
1. Solicitarea Consiliului de Administrație de
aprobare a cererii adresată MEN privind
compensarea diminuărilor salariale pentru
persoanele aflate în funcții de conducere
2. Metodologia de concurs pentru ocuparea
posturilor didactice
Prezentarea raportului de activitate a dlui rector
prof.univ.dr. VASILE JUCAN
Dosar de evaluare ARACIS pentru Extensia Piatra
Neamț – program de studii „Muzică”
Reducerea taxei de abilitare pentru conf. Marius
Budoiu (datorită reducerii cheltuielilor de
deplasare ale comisiei)

programele de studii universitare de licență prin
învățământ la distanță
3. Regulamentul privind regimul actelor de studii
în AMGD

Cererea directorului departamentului
„Compoziție-Dirijat” privind acordarea titlului de
Doctor Honoris Causa compozitorului finlandez
Kalevi Aho
Solicitarea ASAMGD privind modificarea
componenței Comisiei de etică, datorită
indisponibilizării reprezentantului studenților
Solicitarea prof. Ioan Haplea de a susține un curs
opțional intitulat „Sunet și semn”
1. Proiectul de buget și execuția bugetară
2. Prezentarea Raportului privind activitatea
Senatului în perioada mai 2017 – mai 2018

Acordarea titlului de DHC compozitorului
finlandez Kalevi Aho

1. Aprobare a cererii adresată MEN privind
compensarea diminuărilor salariale pentru
persoanele aflate în funcții de conducere
2. Metodologia de concurs pentru ocuparea
posturilor didactice
Raportul Rectorului
Depunerea la ARACIS a Dosarului de evaluare
pentru Extensia Piatra Neamț – program de studii
„Muzică”
Reducerea taxei de abilitare pentru conf. Marius
Budoiu

Modificarea componenței Comisiei de etică

Susținerea, sub forma unui cerc studențesc, a
cursului propus de către prof. Ioan Haplea
1. Proiectul de buget și execuția bugetară
2. Raportul privind activitatea Senatului în
perioada mai 2017 – mai 2018
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