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Raport de activitate CICOC
Anul universitar 2020/2021

Dificultățile cauzate de pandemia de coronavirus au afectat și derularea activităților
din cadrul CICOC în anul universitar 2020/2021. Însă, în ciuda dificultăților ridicate de
comunicarea față-în-față, transferarea activităților în mediul online a dus la o dezvoltare
extraordinară a numărului de activități de orientare în carieră, cât și a diversității acestora.
Majoritatea activităților de mai jos au fost propuse în cadrul proiectului „Acces și Mobilitate:
Garanția Dezvoltării 2020” finanțat prin Fondul pentru Dezvoltare Instituțională (A.M.G.D.
2020 - FDI)
Informare și consiliere pentru potențiali candidați la admitere în cadrul ANMGD:




Caravana AMGD, un proiect inițiat de Asociația Studenților ANMGD a continuat și în
acest an. În mod obișnuit, acest proiect presupune deplasarea în orașe din România și
discuții directe între tineri studenți ai ANMGD și elevii de liceu interesați de studii
muzicale, dar și preocupați de viața de student în Cluj-Napoca. În 2020 au fost
proiectate trei astfel de deplasări, însă contextul pandemiei nu a permis realizarea lor
față-în-față. În schimb, reprogramarea lor online a permis nu doar creșterea
numărului de întâlniri, ci și deschiderea acestora către 96 de elevi din întreaga țară.
Datele întâlnirilor: 18.06.2020 , 06.07.2020, 08.09.2020, 07.09.2020 (A.M.G.D. 2020 –
FDI)
Decembrie 2020: 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 (A.M.G.D. 2020 – FDI)

Sprijin, orientare și consiliere în carieră pentru studenții ANMGD:


„Întâlniri care inspiră!” este o serie de acțiuni de consiliere și orientare în carieră,
propuse în cadrul proiectului „Acces și Mobilitate: Garanția Dezvoltării 2020”, finanțat
prin Fondul pentru Dezvoltare Instituțională. Faptul că acțiunile propuse sub acest
generic s-au desfășurat exclusiv online a permis implicarea unor artiști sau instituții a
căror prezență fizică la Cluj ar fi fost imposibilă. Gradul participării la aceste întâlniri și
entuziasmul studenților participanți ne încurajează să continuăm acest proiect și în
anii următori(A.M.G.D. 2020 – FDI).
o Luni, 9.11.2020, ora 17 – TIBOR REMAN (clarinet)
o Luni, 9.11.2020, ora 19 – AURELIA VIȘOVAN (pian)
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Marți, 10.11.2020, ora 19 – GABRIEL BEBEȘELEA (dirijor)
Miercuri, 11.11.2020, ora 19 – ANDREI IONIȚĂ (violoncel)
Joi, 12.11.2020, ora 19 – GEORGE PETEAN (bariton)
Marți, 17.11.2020, ora 19 – CRISTIAN MĂCELARU (dirijor) – 46 participanți
Miercuri, 18.11.2020, ora 19 – RĂZVAN POPOVICI (manager cultural) – 18
participanți
o Joi, 19.11.2020, ora 19 – DOINA ROTARU (compozitoare) – 20 participanți
o Sâmbătă, 21.11.2020, ora 19 – ADELA ZAHARIA (soprană) – 10 participanți


Sub genericul „Prin culise!” au fost organizate vizite virtuale ghidate în patru
organizații/departamente a căror activitate este relevantă pentru viitorii absolvenți ai
ANMGD. Studenții au putut vedea modul de organizare și spațiul fizic din aceste
organizații, au putut pune întrebări privitoare la opțiunile de carieră sau de formare.
(A.M.G.D. 2020 – FDI)
o 16.11.2020 - EBS Radio
o 17.11.2020 - Radio România Cluj
o 19.11.2020 - Opera Națională Română Cluj-Napoca
o 20.11.2020 - Biblioteca ANMGD



În luna august 2020 au fost organizate cursuri remediale pentru studenți la discipline
cu promovabilitate redusă: Armonie; Contrapunct; Didactica specialității Educație
Muzicală. (A.M.G.D. 2020 – FDI)



În 7 decembrie 2020 studenții ANMGD au fost invitați să participe la o întâlnirediscuție cu reprezentanți ai unora dintre cele mai importante instituții muzicale din țară
(A.M.G.D. 2020 – FDI). Fiindcă evenimentul a avut loc online, au putut fi implicate
instituții importante din alte orașe din România și a putut fi suplimentat numărul
propus inițial al invitaților cu unul. Au fost discutate aspecte ce țin de pregătirea
pentru audiții în vederea angajării într-o instituție de concert/spectacol, cerințele și
așteptările angajatorilor față de tinerii artiști instrumentiști. La întâlnire au participat
74 de studenți și reprezentanți ai instituțiilor de mai jos:
o Centrul Național de Artă „Tinerimea Română” București
o Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” Cluj-Napoca
o Filarmonica Arad
o Filarmonica Brașov
o Filarmonica de Stat „Transilvania” Cluj-Napoca
o Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare
o Filarmonica de Stat Sibiu
o Opera Națională Română Cluj-Napoca

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
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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
7 aprilie 2021

