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Raport de activitate CICOC
Anul universitar 2019/2020

În anul universitar 2019/2020, pe lângă activitatea curentă a centrului (îndrumare și
consiliere individuală a studenților care solicită acest lucru), în cadrul ANMGD au fost
derulate numeroase acțiuni menite să asigure atât buna informare și pregătire a potențialilor
candidați la studii în cadrul ANMGD. De asemenea, au fost derulate acțiuni menite să îi
orienteze pe studenții instituției din punct de vedere educațional și profesional, dar mai ales
să îi motiveze înspre dezvoltarea propriei cariere de muzician.
Informare și consiliere pentru potențiali candidați la admitere în cadrul ANMGD:


21.07.2020 – Sesiune de informare și consiliere candidați străini/români de
pretutindeni în privința beneficiilor de a fi studenți în cadrul AMGD



Noiembrie 2019 – 6 sesiuni de informare cu privire la viața studenților în ANMGD
dedicată elevilor liceelor de muzică din Sibiu, Brașov, Râmnicu Vâlcea, Zalău, Baia
Mare, Bistrița (activitate desfășurată de studenți ai ANMGD în cadrul Caravanei
AMGD, organizată în parteneriat cu Asociația Studenților AMGD în cadrul proiectului
„Acces și Mobilitate: Garanția Dezvoltării 2019”, finanțat prin Fondul pentru
Dezvoltare Instituțională)



Noiembrie-decembrie 2019; iunie 2020 – cursuri pregătitoare pentru potențialii
candidați la admitere în cadrul ANMGD



Decembrie 2019 – întâlnire de lucru cu membrii comisiei CICOC în vederea elaborării
unei strategii de integrare a pregătirii pentru admiterea la AMGD în oferta
educațională a universității.

Orientare și consiliere în carieră pentru studenții ANMGD:


„Quick Tips Erasmus+” – 11.10.2019 - Sesiune de informare și discuții privitoare la
oportunitățile de dezvoltare oferite prin programul Erasmus+



„Erasmus Open Doors” – 10.03.2020 – Sesiune de informare și discuții privitoare la
oportunitățile de dezvoltare oferite prin programul Erasmus+



„Întâlniri care inspiră!” este o serie de acțiuni de consiliere și orientare în carieră,
propuse în cadrul proiectului „Acces și Mobilitate: Garanția Dezvoltării 2019”, finanțat
prin Fondul pentru Dezvoltare Instituțională
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o 17.10.2019, ANMGD – Bruno Manovani (compozitor)
o 18.10.2019, ANMGD – Angelica Postu (muzicoterapeut)
o 22.10.2019, ANMGD – Simon Trpceski (interpret)
o 09.10.2019, ANMGD – Întâlnire a studenților ANMGD cu angajatori din ClujNapoca (Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” / Filarmonica de Stat
„Transilvania” / Opera Națională Română / Opera Maghiară / Editura Studia /
Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” / „The Beat” Music School / Casa de
Cultură a Studenților)
Pe lângă activitățile de mai sus, derulate în mod explicit cu implicarea CICOC, în cadrul
ANMGD au fost desfășurate numeroase activități menite să crească gradul de pregătire
educațională și profesională a studenților: cursuri de măiestrie; workshop-uri; diseminarea
informațiilor referitoare la concursuri, burse sau alte oportumități; conferințe etc.
Întocmit: Corina Ceclan,
Membru CICOC
25 Septembrie 2020

