ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ „GH. DIMA” CLUJ-NAPOCA

RAPORT
asupra activității Senatului AMGD
în perioada mai 2018 - mai 2019
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 Naționale 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 6 ședințe și 28 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, sindicatului,
organizațiilor studențești și a comisiilor Senatului:
- Rectorul
- Reprezentantul Sindicatului AMGD
- Prefectul Consiliului studenților AMGD
- Președintele Comisiei de etică
- Decanul F.I.M.
Activitatea studenților-senatori
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.
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2. ÎNDEPLINIREA ATRIBUȚIILOR SENATULUI
(cf. LEN 1/2011, Cartei AMGD și a Regulamentului Senatului)
Aprobări și validări (extras):
Raportul anual al Rectorului
Raportul anual al președintelui Senatului
Modificări ale Cartei AMGD
Modificări ale Regulamentului Senatului
Proiectul de buget și execuția bugetară
Organigrama AMGD
Componența Comisiei de etică
State de funcții
Planuri de învățământ:
Planuri de învățământ licență, master și doctorat
Regulamente:
Regulamentul Comisiei de Etică
Regulamentul și procedura de admitere și școlarizarea a românilor de
pretutindeni
Regulamentul de organizare și desfășurare a procedurilor de formare
(CCFDP – Centrul de Cercetare, Formare și Dezvoltare Profesională)
Regulamentul de funcționare a Departamentului Proiecte
Regulamentul de organizare și funcționare a Secretariatului artistic
Regulamentul de utilizare a Studioului de concerte
Regulamentul de organizare și funcționare al AMGD
Regulamentul de cercetare
Regulamentul Consiliului științific
Regulamentul bibliotecii
Regulament practică artistică FIM
Regulamentul privind criteriile de ierarhizare anuală a studenților pe locurile
bugetate FIM
Regulament privind activitatea profesională a studenților
Regulament practică artistică FT
Regulament studenți FT
Regulament cămin
Regulamentul de admitere la studiile universitare de doctorat
Metodologii:
Metodologie admitere master IFR - DIDFR
Metodologie admitere licență IFR - DIDFR
Metodologie concurs ocupare posturi didactice

4.04.2019
9.05.2019
18.05.2018
21.06.2018
–
6.05.2019
6.02.2019
17.10.2018
20.09.2018
20.09.2018
25.05.2018
26.06.2018
20.09.2018

27.09.2018

28.09.2018

28.02.2019
25.03.2019
19.02.2019
25.03.2019
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Coduri:
Codul etic al cercetătorului
Codul de conduită etică și deontologie profesională universitară al AMGD
Comisii:
Comisii examene finalizare studii (licență, master, DSPP)
Comisii admitere (licență și master)
Comisia centrală de admitere 2018-2019
Comisia de admitere la studiile universitare de doctorat
Modificări componență Comisii admitere licență, master, doctorat

Comisia de etică și deontologie profesională universitară
Validare concursuri pentru ocuparea posturilor didactice:
Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din
3.09.2018
Concursul pentru asistenții doctoranzi
Taxe
Taxe DIDFR
ARACIS:
Depunerea Dosarului de evaluare pentru programele de masterat
CDA
Listele cadrelor didactice asociate (FT, FIM, DSPP, ID)
Listele cadrelor didactice asociate (Extensia Piatra Neamț)
DSPP
Parcurgerea nivelul II DSPP cumulat, într-un singur an de studii
Parcurgerea pregătirii pedagogice în cadrul DSPP de către unii absolvenți ai
ciclului de masterat într-un singur an
Data colocviului de admitere la gradul did. I și componența comisiei
Organizația studenților
Introducerea Consiliului studenților in Carta AMGD drept structură
reprezentativă

20.09.2018
21.11.2018
3.05.2018
10.07.2018
20.07.2018
10.07.2018
23.07.2018
1.09.2018
7.09.2018
17.10.2018
20.09.2018
27.09.2018
20.07.2018
15.11.2018
4.04.2019
27.09.2018
6.10.2017
30.10.2018
15.11.2018
17.12.2018
21.06.2018
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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.
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);
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 de
masterat

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. De asemenea, s-au înregistrat întârzieri ale votului electronic.
Oportunități: ședințele și votul electronic au permis reducerea timpului de aprobare
pentru documente și regulamente, și au permis aprofundarea documentele supuse
dezbaterilor.
Amenințări: –
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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 9 mai 2019
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CENTRALIZAREA HOTĂRÂRILOR SENATULUI AMGD
DATA

FELUL
ȘEDINȚEI
(ședință / vot
electronic)

3.05.2018 Ședință

18.05.2018 Vot electronic

25.05.2018 Vot electronic

PREZENȚI
(ședințe)

9

INVITAȚI

Reprezentant
sindicat

ORDINEA DE ZI

APROBĂRI / VALIDĂRI

1. Proiectul de buget și execuția bugetară
2. Prezentarea Raportului privind activitatea
Senatului în perioada mai 2017 – mai 2018
3. Comisii examene finalizare studii (licență,
master, DSPP)
4. Propunere acordare trofee la Gala Muzicii
Academice
5. Comisii admitere (licență și master)
1. Propunerea facultăților privind Senatul
aprobă organizarea unei noi sesiuni de
licență în septembrie 2018
2. Modificarea articolului 23 din Carta AMGD

1. Proiectul de buget și execuția bugetară
2. Prezentarea Raportului privind activitatea
Senatului în perioada mai 2017 – mai 2018
3. Comisii examene finalizare studii (licență,
master, DSPP)
4. Propunere acordare trofee la Gala Muzicii
Academice
5. Comisii admitere (licență și master)
1. Organizarea unei noi sesiuni de licență în
septembrie 2018, cu îndeplinirea
următoarelor condiții pentru absolvenții
care:
- nu au promovat examenul de licență în
sesiunea iunie 2018.
- nu s-au putut prezenta în sesiunea iunie
din motive bine întemeiate.
- au absolvit 2 programe de licență
(specializări diferite) cu condiția să
susțină examenul de licență la unul din
ele în sesiunea iunie 2018.
- nu au promovat examenul de licență în
sesiunile anterioare anului 2018.
2. Modificarea articolului 23 din Carta AMGD
1. Modificarea Regulamentului Comisiei de
Etică

1. Regulamentul Comisiei de Etică
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DATA

FELUL
ȘEDINȚEI
(ședință / vot
electronic)

PREZENȚI
(ședințe)

INVITAȚI

ORDINEA DE ZI

29.05.2018 Vot electronic

1. Lista posturi didactice scoase la concurs

06.06.2018 Vot electronic

1.Componența comisiei de admitere la studii
universitare de licență a FIM
2. Componența comisiilor la concursurile pe
posturi didactice
1. Graficul desfășurării examenului pt.
obținerea gradului didactic II
1. Solicitarea Consiliului studenților privind
introducerea acestuia in Carta AMGD drept
structură reprezentativă
1. Regulamentul și procedura de admitere și
școlarizarea a românilor de pretutindeni
1. Componența Comisiei centrale de
admitere 2018-2019, aprobată de Consiliul
de Administrație în data de 9.07.2018
2. Componența Comisiei pentru susținerea
concursului de admitere la studii universitare
de masterat, sesiunea 6-8 sept. 2018 la FT
3. Propunere de exmatriculare a studentului
Bălășescu Andrei (dirijat)
1. Cererea de acordarea a unei bursei de
către MEN pentru Antranik Kasparian student străin care studiază la AMGD pe cont
propriu valutar

20.06.2018 Vot electronic
21.06.2018 Vot electronic

26.06.2018 Vot electronic
10.07.2018 Vot electronic

11.07.2018 Vot electronic

APROBĂRI / VALIDĂRI

1. Posturile didactice propuse a fi scoase la
concurs în semestrul II 2017-2018
1.Componența comisiei de admitere la studii
universitare de licență a FIM
2. Componența comisiilor la concursurile pe
posturi didactice
1. Graficul desfășurării examenului pt.
obținerea gradului didactic II
1. Introducerea Consiliului studenților in
Carta AMGD drept structură reprezentativă
1. Regulamentul și procedura de admitere și
școlarizarea a românilor de pretutindeni
1. Componența Comisiei centrale de
admitere 2018-2019, aprobată de Consiliul
de Administrație în data de 9.07.2018
2. Componența Comisiei pentru susținerea
concursului de admitere la studii universitare
de masterat, sesiunea 6-8 sept. 2018 la FT 3.
Exmatricularea studentului Bălășescu Andrei
(dirijat)
1. Acordarea a unei bursei de către MEN
pentru studentul străin Antranik Kasparian
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DATA

FELUL
ȘEDINȚEI
(ședință / vot
electronic)

ORDINEA DE ZI

APROBĂRI / VALIDĂRI

20.07.2018 Vot electronic

1. Componența Comisiei de admitere la
studiile universitare de doctorat
2. Structura anului universitar 2018-2019
3. Solicitarea DIDFR cu privire la modificarea
cuantumului taxelor și a termenelor de plata
4. Cerere de susținere a examen licență în
luna septembrie

23.07.2018 Vot electronic

1. Modificarea componenței Comisiei de
admitere de licență, FIM
1. Componența comisiilor de admitere la
studii universitare de masterat sesiunea
septembrie 2018, FIM
1. Modificarea componenței Comisiei de
admitere la studiile universitare de masterat
1. Modificarea componenței Comisiei de
admitere la studiile universitare de doctorat

1. Componența Comisiei de admitere la
studiile universitare de doctorat
2. Structura anului universitar 2018-2019
3. Solicitarea DIDFR cu privire la modificarea
cuantumului taxelor și a termenelor de plata
4. Cererea studentului Cristea Eugen Adrian
privind susținerea examenului de licență în
luna septembrie
1. Modificarea componenței Comisiei de
admitere de licență, FIM
1. Componența comisiilor de admitere la
studii universitare de masterat sesiunea
septembrie 2018, FIM
1. Modificarea componenței Comisiei de
admitere la studiile universitare de masterat
1. Modificarea componenței Comisiei de
admitere la studiile universitare de doctorat

28.08.2018 Vot electronic

1.09.2018 Vot electronic
7.09.2018 Vot electronic

PREZENȚI
(ședințe)

INVITAȚI
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DATA

FELUL
ȘEDINȚEI
(ședință / vot
electronic)

20.09.2018 Ședință

PREZENȚI
(ședințe)
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INVITAȚI

ORDINEA DE ZI

APROBĂRI / VALIDĂRI

1. Validarea rezultatelor concursurilor pentru
ocuparea posturilor didactice din 3.09.2018
2. Cereri de colaborare a cadrelor didactice
cu alte instituții de învățământ superior
3. Cererea studentului Vârtofan Ștefan
Theodor de echivalare a cursurilor pe care le
va parcurge la Ecole Normale de musique
Alfred Cortot, Paris
4. Planurile de învățământ
5. Procedura de repartizare a orelor susținute
de către pensionari
6. Regulamentul de organizare și desfășurare
a procedurilor de formare (CCFDP – Centrul
de Cercetare, Formare și Dezvoltare
Profesională)
7. Regulamentul de funcționare a
Departamentului Proiecte
8. Regulamentul de organizare și funcționare
a Secretariatului artistic
9. Regulamentul de utilizare a Studioului de
concerte
10. Regulamentul de organizare și
funcționare al AMGD
11. Statele de funcții ale departamentelor
12. Codul etic al cercetătorului
13. Regulamentul de cercetare
14. Regulamentul Consiliului științific

1. Rezultatele concursurilor pentru ocuparea
posturilor didactice din 3.09.2018 (validare)
2. Cererile de colaborare a cadrelor didactice
cu alte instituții de învățământ superior
(Ecaterina Banciu, Mircea Neamț)
3. Cererea studentului Vârtofan Ștefan
Theodor de echivalare a cursurilor pe care le
va parcurge la Ecole Normale de musique
Alfred Cortot, Paris
4. Planurile de învățământ
5. Procedura de repartizare a orelor
susținute de către pensionari
6. Regulamentul de organizare și desfășurare
a programelor de formare (CCFDP – Centrul
de Cercetare, Formare și Dezvoltare
Profesională)
7. Regulamentul de funcționare a
Departamentului Proiecte
8. Regulamentul de organizare și funcționare
a Secretariatului artistic
9. Regulamentul de utilizare a Studioului de
concerte
10. Regulamentul de organizare și
funcționare al AMGD
11. Statele de funcții ale departamentelor
12. Codul etic al cercetătorului
13. Regulamentul de cercetare
14. Regulamentul Consiliului științific
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DATA

FELUL
ȘEDINȚEI
(ședință / vot
electronic)

27.09.2018 Vot electronic

PREZENȚI
(ședințe)

INVITAȚI

ORDINEA DE ZI

1. Lista CDA (FT, FIM, DSPP, ID)
2.Cereri privind amânare susținere teză dr.,
SD
3. Cererea d-nei Diana Barb privind
aprobarea colab. cu Universitatea din Alba
Iulia
4. Solicitări Bibliotecă (sprijin privind
recuperarea materialelor împrumutate
domnului Vannai Stefan; decizie scrisă
privind gestionarea lucrărilor de licență și
disertație din Biblioteca AMGD)
5. Validarea concursului pentru asistenții
doctoranzi
6. Modificare și completare Regulamente:
Regulamentul bibliotecii
Regulament practică artistică FIM
Regulamentul privind criteriile de
ierarhizare anuală a studenților pe
locurile bugetate FIM
Regulament privind activitatea
profesională a studenților

APROBĂRI / VALIDĂRI

1. Lista CDA (FT, FIM, DSPP, ID)
2. Amânarea susținerii tezei de doctorat
pentru doctoranzii aflați în situații speciale
3. Colaborarea d-nei Diana Barb cu
Universitatea din Alba Iulia
4. Concursul pentru asistenții doctoranzi
(validare)
5. Modificare și completare Regulamente:
Regulamentul bibliotecii
Regulament practică artistică FIM
Regulamentul privind criteriile de
ierarhizare anuală a studenților pe
locurile bugetate FIM
Regulament privind activitatea
profesională a studenților
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DATA

FELUL
ȘEDINȚEI
(ședință / vot
electronic)

28.09.2018 Vot electronic

09.10.2018 Vot electronic
17.10.2018 Vot electronic

30.10.2018 Vot electronic

5.11.2018 Vot electronic

PREZENȚI
(ședințe)

INVITAȚI

ORDINEA DE ZI

1. Cererea d-nei cercet. șt. Elena Șorban de
colaborare cu UBB
2. Modificarea listei cu asistenții doctoranzi
admiși la FIM
3. Modificare și completare Regulamente:
Regulament practică artistică FT
Regulament studenți FT
Regulament cămin
1. Lista CDA (Extensia Piatra Neamț)
1. Statutul și componența Comisiei de Etică

1. Solicitarea DSPP de aprobare a parcurgerii
nivelul II cumulat, într-un singur an de studii
2. Aprobarea organizării pregătirii
psihopedagogice Nivel I postuniversitar
3. Cererea d-nei prof. univ. Anca Mihuț de
colab.cu Univ. din Constanța
4. Cererea ID de exmatriculare a unor
studenți pentru neplata taxei de școlarizare
1. Cererea Consiliul Școlii doctorale de
prelungire a activității domnului prof.univ.dr.
Cristian Misievici în funcția de director al SD

APROBĂRI / VALIDĂRI

1. Colaborarea d-nei cercet. șt. Elena Șorban
cu UBB
2. Modificarea listei cu asistenții doctoranzi
admiși la FIM
3. Modificare și completare Regulamente:
Regulament practică artistică FT
Regulament studenți FT
Regulament cămin
1. Lista CDA (Extensia Piatra Neamț)
1. Modificarea unor articole din Statutului
Comisiei de Etică
2. Actualizarea componenței Comisiei de
Etică
1. Parcurgerea nivelul II DSPP cumulat,
într-un singur an de studii
2. Organizarea pregătirii psihopedagogice
Nivel I postuniversitar
3. Colaborarea d-nei prof. univ. Anca Mihuț
cu Univ. din Constanța
4. Exmatriculare a unor studenți de la ID
pentru neplata taxei de școlarizare
1. Prelungirea activității domnului
prof.univ.dr. Cristian Misievici în funcția de
director al SD până la sfârșitul anului
universitar
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DATA

FELUL
ȘEDINȚEI
(ședință / vot
electronic)

INVITAȚI

ORDINEA DE ZI

APROBĂRI / VALIDĂRI

Președintele
Comisiei de etică,
lect. dr. Diana
Sârb

1. Codul de etică al AMGD
2. Prezentarea noilor reprezentanți ai
studenților în Senat
3. Schimbarea denumirii instituției
4. Parcurgerea pregătirii pedagogice în cadrul
DSPP de către unii absolvenți ai ciclului de
masterat într-un singur an
5. Cuantumul burselor
1. Evaluarea periodică a programelor de
master

1. Schimbarea denumirii instituției în
Academia Națională de Muzică „Gh. Dima”
Cluj-Napoca
2. Parcurgerea pregătirii pedagogice în
cadrul DSPP de către unii absolvenți ai
ciclului de masterat într-un singur an
3. Modificarea cuantumul burselor: bursa de
merit: 650 RON, bursa de studiu: 600 RON
1. Depunerea dosarelor la ARACIS pentru
evaluarea a 7 programe

17.12.2018 Vot electronic

1. DSPP - Data colocviului de admitere la
gr.did. I și componența comisiei

1. Data colocviului de admitere la gradul did.
I și componența comisiei DSPP

21.11.2018 Vot electronic

1. Codul de conduită etică și deontologie
profesională universitară al AMGD

1. Modificările Codului de conduită etică și
deontologie profesională universitară al
AMGD

1. Organigrama AMGD

1. Modificările Organigramei AMGD

1. DIDFR:
Metodologie admitere master IFR
Metodologie admitere licență IFR

1. Metodologie admitere master IFR - DIDFR
2. Metodologie admitere licență IFR - DIDFR

15.11.2018 Ședință

15.11.2018 Vot electronic

6.02.2019 Vot electronic
19.02.2019 Vot electronic

PREZENȚI
(ședințe)
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13
DATA

FELUL
ȘEDINȚEI
(ședință / vot
electronic)

28.02.2019 Ședință

PREZENȚI
(ședințe)

INVITAȚI
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25.03.2019 Vot electronic

26.03.2019 Vot electronic

4.04.2019 Ședință

11

Rectorul ANMGD,
prof. univ. dr.
Vasile Jucan

6.05.2019 Vot electronic
9.05.2019 Ședință

11

Decanul F.I.M.,
conf. univ. dr.
Iulia Suciu

ORDINEA DE ZI

1. Probleme legate de evaluările ARACIS
(master, Școala doctorală)
2. Probleme legate de organizarea EPARM
3. Activități artistice și științifice importante:
Cluj-Modern, Simpozionul tinerilor cercetători
4. Regulamentul de admitere la studiile
universitare de doctorat
5. Probleme de organizare a activității
orchestrei Antonin Ciolan
1. Metodologie concurs ocupare posturi
didactice
2. Regulament admitere studii universitare
de doctorat
1. Calendarul concursului de admitere la
studiile universitare de doctorat
2. Reorganizarea structurilor existente în
AMGD (contabilitate, salarizare) sub forma
unei direcții unice: Direcția economică
1. Raportul anual al Rectorului
2. Aprobarea depunerii dosarelor de
acreditare la ARACIS
3. Aprobarea calificărilor și înscrierea
acestora în RNCIS
1. Proiectul de buget și execuția bugetară
1. Raportul Președintelui Senatului
2. Structura anului universitar 2019-2020,
propuneri

APROBĂRI / VALIDĂRI

1. Modificări și completări la Regulamentul
de admitere la studiile universitare de
doctorat
2. Obligativitatea prezenței studenților
membri ai orchestrei Antonin Ciolan la
activitățile (repetiții și concerte) planificate

1.Senatul aprobă Metodologia de concurs
pentru ocuparea posturilor didactice
2. Senatul aprobă Regulamentul de admitere
la studii universitare de doctorat
1. Calendarul concursului de admitere la
studiile universitare de doctorat
2. Reorganizarea structurilor existente în
AMGD (contabilitate, salarizare) sub forma
unei direcții unice: Direcția economică
1. Raportul anual al Rectorului
2. Depunerea dosarelor de acreditare la
ARACIS
3. Aprobarea calificărilor și înscrierea
acestora în RNCIS
1. Proiectul de buget și execuția bugetară
1. Raportul Președintelui Senatului

