
C U R R I C U LU M     V I T A E     P R O F E S I O N A L 

Informații personale 

Nume: Şoitu 

Prenume: Cristina-Nicoleta 

Experiența profesională   

 - martie 2006 – august 2008: profesor la Școala Internațională Cluj și Gradinița     

                    ”Happy Kids” din cadrul fundației ”Copii fericiți” 

 - septembrie 2008 – august 2018: profesor la Școala de Muzică ”A. Bena”,      

                    Cluj-Napoca 

 - ianuarie-iunie 2014: colaborator doctorand la Academia de Muzică ”Gh. Dima”,    

                    Cluj-Napoca, extensia Piatra-Neamț 

 - octombrie 2014- septembrie 2015: asistent doctorand la Academia de Muzică  

        ”Gh. Dima”, Cluj-Napoca, extensia Piatra-Neamț 

- octombrie 2015-prezent: asistent universitar la Academia de Muzică ”Gh. Dima”,  

        Cluj-Napoca, Extensia Piatra-Neamț 

Educație și formare 

Studii:  

- Doctorat la Academia de Muzică “Gheorghe Dima” (2010-2013 - conducător științific: 

prof. univ. dr. Gabriel Banciu; susținerea tezei – 30 iunie 2015) 

- Masterat la Academia de Muzică “Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca (2007-2009, facultatea 

de interpretare – specializarea pian, clasa conf. univ.dr. Csiky Boldizsár) 

- Studii universitare de licență la Academia de Muzică “Gheorghe Dima” (2003- 2007, 

facultatea de interpretare –  specializarea pian, clasa conf. univ.dr. Csiky Boldizsár) 

- Liceul de Muzică “Sigismund Toduță”, Cluj-Napoca (1999-2003, clasa prof. Kovács 

Alexandru și prof. Cecilia Sbârcea) 

- Școala generală “Gheorghe Lazăr”, Zalău (1991-1999) 

- Școala de artă, Zalău (1991-1999) 

Cursuri de măiestrie: 



Participare activă la cursuri de interpretare pianistică susținute de:                         

- Mihaela Ursuleasa, Franck van den Laar (Sighișoara, aug. 2009) 

- Prof. univ. dr. Adriana Bera (Cluj-Napoca, 2005) 

- Prof. univ. dr. Ninuca Pop-Oșanu (Cluj-Napoca, 2005) 

- Prof. Walter Krafft (München), Târgu-Mureș (2004, 2005, 2006) 

Participare activă la cursuri de muzică de cameră (cu formație de duo vioară-pian) 

susținute de: 

- Diana Ligeti (Conservatoire National Superiéur de Musique et de Danse de Paris), la 

Academia de Muzică ”Gh. Dima” (Cluj-Napoca, 2016) 

- Ellen Rose (University of California, Berkeley), la Academia de Muzică ”Gh. Dima” 

(Cluj-Napoca, 2010) 

- Vladimir Lakatos (Sighișoara, aug. 2009) 

- Anke Schittenhelm (Universitatea de Muzică din Graz), la Academia ”Gh. Dima” (Cluj-

Napoca, feb. 2009) 

- Cvartetul Voces, în cadrul Festivalului Mozart (Cluj-Napoca, 2005) 

Alte cursuri: 

- workshop-uri de mediere muzicală, în cadrul programului ”Do Re Mi Start”, la Academia 

de Muzică ”Gh. Dima” (Cluj-Napoca, 2013) 

- cursul de referent cultural, organizat la Academia de Muzică ”Gh. Dima”, în perioada 

23.02 – 27.03.2011, sub patronajul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării și al 

Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 

- workshop FunEcole (DigiPro Computer Center, Cluj-Napoca, 2007) 

Limbi străine cunoscute: engleza, franceza 

Activitate artistică  

- recitaluri solo și de muzică de cameră/acompaniament la Cluj- Napoca (Muzeul de Artă, 

Academia de Muzică, Liceul de Muzică, Școala de Muzică ”A. Bena”, Muzeul Etnografic), 

Sinaia (Casa memoriala “G. Enescu”), Târgu-Mureș (Palatul Culturii), Sighet (Liceul de 

Artă), Bistrița (Sinagoga Bistrița), Zalău (Muzeul “Ioan Sima”), Piatra-Neamț (Academia 

de Muzică ”Gh. Dima”, Liceul de Artă ”Victor Brauner”, Biblioteca Județeană), Onești 

(Biblioteca Municipală ”Radu Rosetti”). 

Activitate didactică 



Activităţi de elaborare – organizare a unor manifestări muzicale:  

- 2006-2014 - organizarea unor manifestari culturale (audiții, recitaluri instrumentale, lecții 

deschise) în cadrul Școlii Internaționale, a Școlii de Muzică ”A. Bena”și în parteneriat 

(Școala de Muzică cu Școala Gimnazială ”Horea”, Cluj-Napoca) 

Activități didactico-artistice: 

- pregătirea elevilor de la clasa de pian în vederea participării la concursuri și festivaluri, 

unde aceștia au obținut diplome de excelență, de merit, de onoare 

- acompanierea unor elevi de la disciplina corepetiție în cadrul olimpiadelor școlare, a 

concursurilor și festivalurilor organizate la nivel național (Cluj-Napoca, Sighet, Sibiu, Baia-

Mare, Zalău, Oradea, Bistrița, București - Eurovision Young Musicians, 2010) 

- acompanierea studenților clasei de canto în diverse activități artistice (recitaluri, examene, 

verificări) 

Responsabilități didactice:  

- membru al Comisiei metodice a Școlii de Muzică ”A. Bena”, Cluj-Napoca 

- secretar al Consiliului Profesoral, al Consiliului de Administrație, al catedrei de pian și al 

Comisiei Artistice a Școlii de Muzică ”A. Bena”, Cluj-Napoca (2011-2014) 

- secretar al Comisiei de Admitere a Concursului de admitere al Extensiei Piatra-Neamț a 

Academiei de Muzică ”Gh. Dima”, Cluj-Napoca, sesiunile iulie și septemrie 2016, iulie și 

septembrie 2017, iulie-august 2018 

Distincții: 

Diplome de excelență pentru pregătirea elevilor care au participat la festivaluri din partea 

Fundației ProPiano și a Fundației Remember Enescu 

Grade didactice: definitivat (2011) 

Membru în jurii 

- membru în juriul Concursului național (secțiunea pian) din cadrul Festivalului ”J. S. 

Bach”, Cluj-Napoca, edițiile 2013, 2017, 2018 

Activitate științifică 

- participare la Simpozionul ”Tudor Jarda – 95 de ani de la naștere”, Cluj- Napoca, 

Academia de Muzică ”Gh. Dima”, 06.11.2017, cu lucrarea ”Dramaturgie, expresie 

și culoare în liedurile pe versuri de Lucian Blaga ale lui Tudor Jarda” 



- susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul ”Sonata pentru vioară și pian în 

creația românească a celei de-a doua jumătăți a secolului XX” (îndrumător științific: 

prof. univ. Gabriel Banciu), Academia de Muzică ”Gh. Dima” Cluj-Napoca, 30 

iunie 2015  

- participare la Sesiunea de Comunicări Științifice a profesorilor Academiei de 

Muzică ”Gh. Dima”, Cluj-Napoca, Extensia Piatra-Neamț, ”Muzica între tradiție și 

inovație”, 8 mai 2014, cu lucrarea ”Aspecte armonice și polifonice în lucrările 

pentru vioară și pian ale lui Sigismund Toduță” 

Alte activități 

- predarea unor ore de pian complementar în cadrul Proiectului ”SOL – Susținuți obținem 

licența” (proiect grant al Academiei de Muzică Gh. Dima, Cluj-Napoca, director de proiect: 

Kalló Ildikó), în perioada ianuarie-iunie 2018 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Data: 

                                                                                                            15.08.2018 


