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RAPORT
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în perioada februarie 2016 – februarie 2020

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu prevederile art. Art.83 din Carta
universitară 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 28 ședințe și 134 ședințe electronice
Prezența la ședințele Senatului
La toate ședințele Senatului s-a înregistrat cvorumul necesar desfășurării
regulamentare a acestora. Nu au fost consemnate absențe nemotivate de la
ședințe.
Invitați
La ședințele Senatului au participat, din partea conducerii, a sindicatului sau a
aparatului administrativ:
Rectorul
Reprezentanți ai Sindicatului ANMGD
Directorul DID
Președintele ASAMGD
Membrii Comisiei de etică
Președintele Comisiei de etică
Decanul F.I.M.
Directorul economic
Cei doi prorectori, în calitate de membri ai Senatului
Decanul FT, în calitate de membru al Senatului
Președintele Senatului nu a participat la ședințele Consiliului de Administrație.
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 ANMGD și a Regulamentului Senatului)
Senatul și-a îndeplinit atribuțiile, așa cum sunt ele prevăzute de Legea 1/2011, Carta
ANMGD, Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului Academiei Naționale de
Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca.
Tabelele care urmează prezintă cele mai importante documente aprobate sau
modificate în această perioadă, precum și lista completă a regulamentelor și metodologiilor.
Anexa finală cuprinde toate cele 28 de ședințe și 134 de ședințe electronice, cu
menționarea participanților, a ordinii de zi și a aprobărilor, validărilor și deciziilor Senatului.

Documente, regulamente și metodologii aprobate/modificate (selecție):
Raportul anual al Rectorului

Raportul anual al Președintelui Senatului

Modificări ale Cartei AMGD

Regulamentul Senatului
Organigrama AMGD

Componența Comisiei de etică

Regulamentul Comisiei de etică și deontologie profesională
universitară
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30.03.2017
29.03.2018
4.04.2019
18.05.2017
3.05.2018
9.05.2019
20.02.2020
7.04.2016
12.05.2016
4.06.2016
19.09.2016
20.10.2016
6.03.2017
29.03.2018
18.05.2018
21.06.2018
19.09.2016
23.02.2017
22.02.2018
6.02.2019
20.11.2019
21.03.2017
18.05.2017
12.03.2018
17.10.2018
17.10.2019
7.11.2019
25.05.2018
20.09.2018
21.11.2018

Planuri de învățământ:
Planuri de învățământ licență și master

Planul de învățământ de la studii universitare de doctorat
Regulamente:
Regulamentul de admitere la doctorat

Regulamentul Departamentului de Relații Externe

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
Regulamentul Școlii doctorale
Regulament Bibliotecă
Regulamentul de organizare și funcționare a compartimentului juridic

21.09.2016
14.09.2017
20.09.2018
14.09.2017
5.10.2017

12.05.2016
19.03.2018
28.02.2019
25.03.2019
10.02.2020
19.07.2016
3.10.2017
20.02.2018
5.07.2017
26.06.2018
5.09.2017
14.09.2017
29.09.2017
27.09.2018
29.09.2017

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 de alegeri al studenților în structurile AMGD
Regulamentul de acordare a burselor
Regulamentul de Practică Artistică a Studenților – Extensia Piatra
Neamț
Regulamentul Facultății Teoretice
Regulamentul Secretariatelor
Regulamentul Departamentului de Proiecte
Regulamentul privind regimul actelor de studii în AMGD
Regulamentul de organizare și desfășurare a procedurilor de formare
(CCFDP – Centrul de Cercetare, Formare și Dezvoltare Profesională)
Regulamentul de funcționare a Departamentului Proiecte artistice
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26.10.2017
30.03.2017
26.10.2017
8.11.2017

14.11.2017
19.03.2018
20.09.2018

Regulamentul de organizare și funcționare a Secretariatului
Regulamentul de utilizare a Studioului de concerte
Regulamentul de organizare și funcționare al AMGD
Regulamentul de cercetare
Regulamentul Consiliului științific
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 Editurii MediaMusica
Metodologii:
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice (și de
cercetare)

Metodologia de afiliere la Școala doctorală „S. Toduță”
Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de
admitere la programele de studii universitare de licență prin
învățământ la distanță
Taxele (admitere, înmatriculare, școlarizare, finalizare studii, penalizări,
examene, recuperări, servicii, acte de studii, regie cămin, atelier
multiplicare, Bibliotecă, Studio acustic)
DHC:
Eero Tarasti
Alessandro Baricco
Ioan Piso
Valentina Sandu-Dediu
Agustin Fernandez
Kalevi Aho
Paolo Bosisio
Bruno Mantovani
Violeta Dinescu

27.09.2018

28.09.2018

25.07.2019

26.10.2016
23.03.2018
25.03.2019
30.10.2017
08.12.2016
19.03.2018

20.20.2016
4.10.2017
25.07.2019

7.04.2016
29.07.2016
20.10.2016
27.02.2018
20.04.2018
24.05.2019
25.07.2019

DSPP
Parcurgerea, de către studenții de la linia engleza, a pregătirii
psihopedagogice în limba română
Parcurgerea comasată a Nivelului II de pregătire psihopedagogică, de
către unii absolvenți de master
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12.10.2017
20.10.2016
8.12.2016
17.10.2017
30.10.2018
15.11.2018
25.10.2019

Organizația studenților
Introducerea Consiliului studenților in Carta AMGD drept structură
reprezentativă

21.06.2018

REGULAMENTE = 52 (lista completă a aprobărilor și modificărilor)
7.04.2016 Regulamentul Secretariatului Artistic
12.05.2016 Regulamentul Consiliului Științific
Regulamentul de admitere la studiile universitare de doctorat
29.07.2016 Regulamentul Departamentului de Relații Externe
19.09.2016 Regulamentul Senatului
21.09.2016 Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecii
23.02.2017 Regulamentul de admitere la studiile universitare de doctorat
9.03.2017 Regulamentul de activitate profesională al studenților Facultății Teoretice
30.03.2017 Regulamentul de burse
5.07.2017 Regulamentul Academiei de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca privind
admiterea și școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior
de stat din România
14.09.2017 Regulament CSUD
Regulament Școala doctorală
29.09.2017 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
3.10.2017 Regulamentul Departamentului de Relații Externe
26.10.2017 Regulamentul de alegeri al studenților în structurile AMGD
Regulamentul de acordare a burselor
8.11.2017 Regulamentul de Practică Artistică a Studenților – Extensia Piatra Neamț
Regulamentul Facultății Teoretice
Regulamentul Secretariatelor
14.11.2017 Regulamentul Departamentului de Proiecte
20.02.2018 Regulamentul Departamentului de Relații Externe
19.03.2018 Regulamentul de admitere la studii universitare de doctorat
Regulamentul privind regimul actelor de studii în AMGD
25.05.2018 Regulamentul Comisiei de Etică
26.06.2018 Regulamentul și procedura de admitere și școlarizarea a românilor de
pretutindeni
20.09.2018 Regulamentul de organizare și desfășurare a programelor 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
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27.09.2018

28.09.2018

28.02.2019
25.03.2019
4.06.2019
25.07.2019
5.08.2019
25.09.2019
25.10.2019
10.02.2020

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
Regulamentul de admitere la studiile universitare de doctorat
Regulament privind studiul individual în cadrul AMGD
Regulamentul Editurii MediaMusica
Regulamentul pentru alegerea membrilor structurilor și funcțiilor de
conducere (2019-2020)
Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecii 2019-2020
Regulamentul intern de organizare și funcționare a cursului de orchestră
Regulamentul de admitere la doctorat (Anexa - grilă)

METODOLOGII = 12 (lista completă a aprobărilor)
7.04.2016 Metodologiei de concurs pentru posturile de conducere
Metodologia de admitere la ID
26.10.2016 Metodologia de organizare a concursurilor pe posturi didactice a AMGD
8.12.2016 Metodologia de afiliere la Școala doctorală „S. Toduță”
4.05.2017 Metodologie de admitere DIDFR
30.10.2017 Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare cu
modificările și completările referitoare la ocuparea posturilor de cercetare
19.03.2018 Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la
programele de studii universitare de licență prin învățământ la distanță
23.03.2018 Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
19.02.2019 Metodologie admitere master IFR – DIDFR
Metodologie admitere licență IFR - DIDFR
25.03.2019 Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
15.09.2019 Metodologia de concurs pe post pentru asistenții doctoranzi pe perioadă
determinată
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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.
Evaluarea Fișei de verificare a îndeplinirii standardelor minimale obligatorii s-a
realizat prin intermediul a două subcomisii, corespunzătoare celor două
Facultăți ale ANMGD iar comisiile de concurs numite în competițiile
desfășurate au avut în vedere, la evaluarea candidatului, punctajul validat de
către Comisia pentru verificare a îndeplinirii standardelor minimale obligatorii.
Comisia de etică și deontologie profesională universitară
Pe durata acestei perioade, Comisia de etică 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 situațiile în care fost încălcat principiul colegialității și a propus
conducerii ANMGD aplicarea a două sancțiuni.
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (C.E.A.C.)
Comisia:
- a realizat, la nivelul tuturor structurilor, managementul calității activităților
de predare, învățare și cercetare;
- a aplicat programul de monitorizare și de evaluare internă a calității
procesului de învățământ;
- a realizat documentația pentru acreditarea programelor de studii, după cum
urmează:
2017:
LICENȚĂ:
canto ID
Interpretare instrumente ID
MASTERAT:
Arts du Spectacle Musical IF
Arta Muzicală IF
Musical Art /engl. IF
Musical Art /engl. IFR
2019:
DOMENIUL MUZICĂ
LICENȚĂ:
Muzică EPN
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MASTERAT:
Artele spectacolului muzical IF 120
Artele spectacolului muzical/Arts du spectacle musical,
lb. franceză IF 120
Interpretare muzicală, lb. română IF 120
Compoziție-Muzicologie-Dirijat, lb. română IF 120
Artă muzicală, lb. română IF 120
Artă muzicală/Musical Art, lb. engleză IF 120
Artă muzicală/Musical Art, lb. engleză IFR 120
Toate programele de studii au obținut calificativul maxim.

4. 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)
Destul de multe absențe (motivate) de la ședințe. De asemenea, s-au înregistrat
întârzieri ale votului electronic.
Oportunități:
Ședințele și votul electronic, care au permis senatorilor să intre în posesia
documentelor supuse dezbaterilor, să le aprofundeze, și au redus timpii de așteptare
pentru aprobări și rezolvarea problemelor.
Prezența în Senat, numiți prin vot, a unor membri ai Consiliului de Administrație.
Amenințări: lipsa de informare promptă și permanentă a membrilor Senatului privitor
la legislația în vigoare (modificările Legii 1/2011, HG, Ordine de ministru etc.).

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

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

Gabriel
BANCIU

Digitally signed by
Gabriel BANCIU
Date: 2021.02.06
19:36:54 +02'00'

Raportul complet a fost prezentat în fața Senatului în exercițiu și al Senatului nou ales,
în ședința comună din 20.02.2020
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ANEXĂ: Ședințele Senatului - desfășurător
DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

ORDINEA DE ZI

APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

An universitar 2015-2016
4.02.2016 Senatele
reunite
Ședința de
alegeri

23.02.2016 Vot
electronic
10.03.2016 Ședință

14.03.2016 Vot
electronic

9+12
12

Raportul Președintelui Senatului

Raportul Președintelui Senatului

Alegerea președintelui prin vot secret

În urma votului secret, domnul prof.univ.dr. Gabriel
Banciu a fost ales președinte al senatului, 12 voturi
- se aprobă responsabilii care răspund de structuri:
prof. E. Chircev - DSPP, conf. C. Cuteanu - DID.
- se aprobă ca studenta senator de la Piatra-Neamț să
participe la ședințe prin comunicare telefonică (sau
skype)
- se aprobă ținerea unor ședințe online
Senatul validează rezultatul alegerilor pentru funcția
de Rector: prof.univ.dr. Vasile Jucan
- se aprobă exmatricularea unor studenți DID pentru
neplata taxelor (cf. listei anexate)
- se aprobă depunerea dosarelor ARACIS pentru DID
(canto și interpretare instrumente)

Validare rezultate alegeri Rector
9

Ghișa Lucian
(Sindicat
AMGD),
Ciprian Pop
(director DID)

Probleme organizatorice
Regulamentul Secretariatului Artistic
Posturile scoase la concurs pentru anul univ.
2016-2017
Diverse: - problema nereturnării la termen a
împrumuturilor de la Bibliotecă
- exmatriculări studenți DID pentru neplata
taxelor
- depunerea dosarelor ARACIS pentru DID
(canto și interpretare instrumente)
Intrare în Consorțiul universitar clujean

9

- se aprobă intrarea AMGD într-un consorțiu
universitar alături de UNATC și UNMB pentru
realizarea unui program comun de Masterat de Film și
Spectacol Muzical (gen Broadway)

DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)
7.04.2016 Ședință

PREZENŢI
(ședințe)
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INVITAŢI

rector Vasile
Jucan
Ghișa Lucian
(Sindicat
AMGD)

ORDINEA DE ZI

APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

OM privind confirmarea rectorului
Rectorul AMGD prezintă/propune:
- strategia de management
- modificarea numărului de
prorectori, de la 3 la 2 (prof. V.
Negrean, prof. N. Nedelcuț)
- includerea în CA a responsabilului
cu relațiile internaționale
- deschiderea unei linii de
învățământ în limba engleză
- constituirea asociației „Gh. Dima”
- strategia privind patrimoniul
- stabilirea calendarului pentru
alegeri: organizarea concursului
pentru ocuparea posturilor de
decani (14 aprilie 2016)
- modificarea Cartei universitare, în
concordanță cu cele prezentate
Președintele senatului prezintă/propune:
- Metodologia de concurs pentru
posturile de conducere, aprobată în
2012, trebuie reconfirmată
- statutul Asociației „Gh. Dima”
Înființarea Departamentului de relații
externe
Desființarea Comisiei de dezvoltare
instituțională

- se aprobă actualizarea Metodologiei de concurs
pentru posturile de conducere
- se aprobă înființarea Asociației „Gh. Dima”
- se aprobă înființarea și structura Departamentului
de relații externe
- se aprobă modificarea Cartei universitare, în
concordanță cu cele prezentate de d-l rector și d-l
președinte (nr. de prorectori, Departamentul de
Relații externe, desființarea Comisiei de dezvoltare
instituțională)
- se aprobă propunerile pentru noii membri ai
CNATDCU (care vor depune aplicația electronică în
vederea selectării): V. Negrean, G. Banciu, A. Pop
- se aprobă Metodologia de admitere la ID
Regulamentul Secretariatului artistic
- se aprobă completarea electronică a Registrelor
matricole pentru CDA
- se aprobă modalitatea de completare a rubricilor
Suplimentului de diplomă (ocupațiile specifice
specializărilor)
- se aprobă prelungirea sesiunii din iunie pentru
studenții Erasmus
- se aprobă perioada în care se va susține recitalul
masteranzilor din anii terminali (6-13 iunie)
- se aprobă structura anului universitar 2016-2017
- se aprobă acordarea titlului de DHC prof. Eero Trasti
- Helsinki
- se aprobă finanțarea susținerii unui nr. total de 5
teze de abilitare (4 aprobate anterior)
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DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)

16.04.2016 Vot
electronic
26.04.2016 Vot
electronic

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

ORDINEA DE ZI

Propuneri pentru noii membri ai CNATDCU
(care vor depune aplicația electronică în
vederea selectării)
Metodologia de admitere la ID
Regulamentul Secretariatului artistic
Completarea electronică a Registrelor
matricole pentru CDA
Suplimentul de diplomă (ocupațiile specifice
specializărilor)
Prelungirea sesiunii din iunie pentru
studenții Erasmus
Planificarea recitalului pentru masteranzii
din anii terminali (6-13 iunie)
Structura anului universitar 2016-17
Acordarea titlului de DHC prof. Eero Trasti Helsinki
Finanțarea susținerii unui nr. de 5 teze de
abilitare
Completarea componenței Comisiei de etică,
în urma plecării d-lui C. Bence, numit prin
concurs director de departament
Discuții referitoare la activitatea Comisiei de
etică
Validare concurs Decani

Aprobare adresă MENCS
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APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

- se validează rezultatele concursurilor de Decani,
astfel: FT – prof.univ.dr. Elena Chircev, FIM –
conf.univ.dr. Iulia Suciu
- se aprobă solicitarea MENCS de a se ține cont de
sărbătorile religioase evreiești în programarea orelor
și a examenelor.

DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)
12.05.2016 Ședință

5.05.2016 Vot
electronic
6.05.2016 Vot
electronic

PREZENŢI
(ședințe)
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INVITAŢI

Ghișa Lucian
(Sindicat
AMGD)

ORDINEA DE ZI

APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

Planul de cercetare al AMGD pentru
perioada 2016-2020
Regulamentul Consiliului Științific
Strategia AMGD pentru perioada 2016-2020
Comisiile de examene de absolvire - iunie
2016 (licență, master, DSPP nivel I și II)
Validarea alegerilor pentru funcția de
Director de departament - Canto și ASM
Regulamentul de admitere la doctorat
(reaprobare)
Modificările Cartei AMGD (sarcinile
prorectorilor, crearea Direcției de Relații
externe, precizările referitoare la numărul de
săptămâni ale sesiunii din iarnă, misiunea
universității, activitatea de cercetare, lista
laboratoarelor, ansamblurile muzicale,
atelierul de didactică și IT)
Diverse: informarea supra proiectelor
UEFISCDI
Aprobare adresă MENCS comisii examen de
definitivat
Asociația sportivă care va gestiona
activitatea UCluj

- se aprobă Planul de cercetare al AMGD pentru
perioada 2016-2020
- se aprobă Regulamentul Consiliului Științific
- se aprobă Strategia AMGD pentru perioada 20162020
- se aprobă componența comisiilor de examene de
absolvire - iunie 2016 (licență, master, DSPP nivel I și
II)
- se validează, pe baza Procesului verbal, alegerile
pentru funcția de Director de departament - Canto și
ASM
- se aprobă Regulamentul de admitere la doctorat
(reaprobare)
- se aprobă modificări ale Cartei AMGD (sarcinile
prorectorilor, crearea Direcției de Relații externe,
precizările referitoare la numărul de săptămâni ale
sesiunii din iarnă, misiunea universității, activitatea de
cercetare, lista laboratoarelor, ansamblurile muzicale,
atelierul de didactică și IT)
- se aprobă desemnarea unor membri evaluatori în
comisiile examenului de definitivat 2016
- se hotărăște asocierea Academiei de Muzică
„Gheorghe Dima” cu Primăria Cluj-Napoca, Consiliul
Local Cluj-Napoca și celelalte cinci universități clujene
în calitate de membru fondator al asociației sportive
care va gestiona activitatea clubului de fotbal
Universitatea Cluj.
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DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)
31.05.2016 Vot
electronic

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

ORDINEA DE ZI

Comisii concursuri posturi didactice

4.06.2016 Vot
electronic
10.06.2016 Vot
electronic

Carta AMGD

14.06.2016 Vot
electronic

Adrese de la structuri

15.06.2016 Vot
electronic
17.06.2016 Vot
electronic
12.07.2016 Vot
electronic
19.07.2016 Vot
electronic
29.07.2016 Ședință

Cadre didactice pentru linia în limba engleză

Sesiune extraordinară licență FIM

Graficul examenelor de gradul II
Comisii admitere FT 2016
Comisii admitere FIM 2016
9

Ghișa Lucian
(Sindicat
AMGD)

Raportul CSUD
Informare cu privire la alegerea noului
președinte al CSUD, prof. Gabriel Banciu,
ales și în funcția de vicepreședinte al
comisiei Artele spectacolului din cadrul
CNATDCU

13

APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

- se aprobă componența comisiilor pentru
concursurile pe posturi didactice care vor avea loc în
luna septembrie 2016
- se aprobă modificările Cartei AMGD
- se aprobă solicitarea FIM de organizare a unei
sesiuni extraordinare a examenului de licență în
toamnă, înaintea examenelor de admitere la
masterat, pentru studenții care nu au putut participa
în vară datorită unor activități extracurriculare
specifice specializării (interpretare muzicală).
- se aprobă adresa Departamentului de Învățământ la
Distanță de exmatriculare a unor studenți în
conformitate cu normele legislative și metodologice
(vezi anexa).
- se aprobă lista cadrelor didactice care vor preda în
cadrul liniei de studiu în limba engleză.
- se aprobă graficul de desfășurare a examenelor de
obținere a gradului II în învățământ.
- se aprobă comisiile pentru examenele de admitere
la nivel de licență și master 2016 la FT
- se aprobă comisiile pentru examenele de admitere
la nivel de licență și master 2016 la FIM
- se aprobă Raportul CSUD
- se aprobă prelungirea mandatului prof. A. Pop în
funcția de director CSUD până la emiterea deciziei de
numire a noului președinte (dacă este cazul)
- se aprobă Regulamentul Departamentului de Relații
Externe

DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

ORDINEA DE ZI

APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

Regulamentul Departamentului de Relații
Externe
Propunerea departamentului coarde privind
regulamentul examenelor de vioară
Memoriul d-lui Bocșa cu privire la Modulul
de muzică tradițională
Comisia examenului de admitere la Doctorat
Adrese de la CA:
- propunere de acordare a titlului de DHC
d-lui Alessandro Baricco
modificarea denumirii DID în DIDFR
(Departamentul de Învățământ la Distanță și
Frecvență Redusă)
- inițierea unui program de Masterat în limba
engleză - Pedagogie Muzicală, la zi și cu
frecvență redusă
- mărirea taxei de școlarizare pentru a doua
specializare interpretare muzicală (de la
1800 la 2000 de RON)
- deplasarea studenților la Festivalul
Internațional Choralies 2016 (Franța)
Diverse:
- informare despre rezultatele examenului
de admitere de la Piatra Neamț (realizată de
conf. C-tin Andrei)
- problema pensionărilor c.d.
- oportunitatea unei comisii de verificare a
îndeplinirii standardelor CNATDCU

- se respinge propunerea departamentului coarde
privind regulamentul examenelor de vioară (nu are
acceptul prorectorului de problemele de învățământ)
- se aprobă Memoriul d-lui Bocșa cu privire la Modulul
de muzică tradițională (în vederea trimiterii lui la
minister)
- se aprobă Comisia examenului de admitere la
Doctorat
- se aprobă propunerea de acordare a titlului de DHC
d-lui Alessandro Baricco
- se aprobă modificarea denumirii DID în DIDFR
(Departamentul de Învățământ la Distanță și
Frecvență Redusă)
- se aprobă inițierea unui program de Masterat în
limba engleză - Pedagogie Muzicală, la zi și cu
frecvență redusă
- se aprobă mărirea taxei de școlarizare pentru a doua
specializare interpretare muzicală (de la 1800 la 2000
de RON)
- se aprobă deplasarea studenților la Festivalul
Internațional Choralies 2016 (Franța), cu condiția ca
studenții să semneze o declarație că se deplasează pe
propria răspundere
- se aprobă ca profesorii care au îndeplinit funcția de
rector al AMGD să beneficieze de prelungirea
activității, ca titular, încă doi ani după împlinirea
vârstei de pensionare (cu respectarea prevederilor
Metodologiei privind menținerea calității de titular în
învățământ)
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DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)
1.09.2016 Ședință

19.09.2016 Ședință

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

8

8

Ghișa Lucian
(Sindicat
AMGD)

ORDINEA DE ZI

APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

Dosarele de prelungire a activității didactice
după vârsta de pensionare
Situația studentei Sandor Monica
Comisiile concursurilor pentru ocuparea
posturilor didactice
Crearea unei noi comisii a Senatului: Comisia
pentru verificarea îndeplinirii standardelor
minimale obligatorii
Diverse:
- problema denumirii programului de
masterat „Pedagogie muzicală” - necesitatea
schimbării numelui prin depunerea unei noi
documentații de acreditare la ARACIS

- nu se aprobă, din motive economice, prelungirea
activității a cadrelor didactice care au depus dosare în
acest sens
- se aprobă ca studenta Sandor Monica să fie
acceptată în examenul de susținere a licenței fără
cadru didactic îndrumător
- se aprobă componența comisiilor concursurilor
pentru ocuparea posturilor didactice, precum și
modificările comisiilor deja aprobate
- se aprobă înființarea unei noi comisii a Senatului:
Comisia pentru verificarea îndeplinirii standardelor
minimale obligatorii, coordonate de d-na prorector
Nelida Nedelcuț, și se aprobă includerea ei în Carta
AMGD
- se aprobă întocmirea și depunerea unui nou dosar
de acreditare la ARACIS în vederea schimbării numelui
programului de studii de masterat „Pedagogie
muzicală”
- se validează, pe baza proceselor verbale și a
rapoartelor președinților, rezultatele concursurilor
pentru ocuparea posturilor didactice
- se aprobă prelungirea contractelor de asistențidoctoranzi pentru zece cadre didactice
- se aprobă lista CDA pentru anul universitar 2016-17
- se aprobă ca problemele deosebite legate de
interpretarea precizărilor regulamentelor facultăților
(privind perioadele în care poate fi suplinit un cadru
didactic) să fie discutate în senat

Validarea rezultatelor concursurilor pentru
ocuparea posturilor didactice
Prelungirea contractelor de asistențidoctoranzi pentru zece cadre didactice
Aprobarea CDA pentru anul universitar
2016-17
Probleme legate de precizările
regulamentelor facultăților privind
perioadele în care poate fi suplinit un cadru
didactic
Probleme legate de orarul cadrelor didactice
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DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

ORDINEA DE ZI

APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

Revizuirea taxelor de cămin
modificarea Regulamentului Senatului și a
Cartei AMGD, ca urmare a intrării în vigoare
a aprobărilor Senatului
Cereri ale cadrelor didactice de colaborare
cu alte instituții
Diverse:
- problema d-lui Vannai, care nu a înapoiat
împrumuturile la termenele stabilite
- actualizare documente: Contractul de
școlarizare, Contractul anual de studii
- bugetul estimativ al programului de studii
de licență Interpretare muzicală ID

- se hotărăște ca orarele cadrelor didactice să fie
finalizate și afișate pe săli până la data de 15 oct.
- se aprobă revizuirea taxelor de cămin
- se aprobă modificarea Regulamentului Senatului și a
Cartei AMGD, ca urmare a intrării în vigoare a
aprobărilor Senatului
- se aprobă cererile cadrelor didactice de colaborare
cu alte instituții
- se hotărăște ca d-l Vannai, care nu a înapoiat
împrumuturile la termenele stabilite, să nu fie
acceptat ca CDA până la rezolvarea problemei
- se aprobă forma actualizată a următoarelor
documente: Contractul de școlarizare, Contractul
anual de studii
- se aprobă bugetul estimativ al programului de studii
de licență Interpretare muzicală ID
- se aprobă Planurile de învățământ pentru anul
universitar 2016-2017.
Senatul aprobă organizarea unei sesiuni extraordinare
de admire la Facultatea Teoretică, programul de studii
Pedagogie muzicală – 23 septembrie 2017.
- se aprobă lista CDA care vor preda în cadrul DIDFR în
anul universitar 2016-2017
- se aprobă solicitarea Extensiei Piatra Neamț ca
domnișoara lect.univ.dr. Ligia Ghilea să susțină ore de
Pian auxiliar și Pian și tehnică vocală până la data
concursului pe post (februarie 2017).

21.09.2016 Vot
electronic

Planuri de învățământ
Sesiune extraordinară admitere FT
Regulamentul de organizare și funcționare a
bibliotecii 2016-2017

22.09.2016 Vot
electronic

Lista CDA
Adresă Piatra Neamț
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DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

ORDINEA DE ZI

APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

An universitar 2016-2017
4.10.2016 Vot
electronic

14.10.2016 Vot
electronic
20.10.2016 Ședință

25.10.2016 Vot
electronic

Documente

Cerere colaborare
8

Lucian Ghișa și
Ioana Baalbaki
(Sindicat
AMGD),
Alexandra
Jurje
(ASAMGD)

Cuantumul burselor studențești
Taxa de doctorat
Verificarea și aprobarea variantei modificate
a Cartei AMGD
Organizarea Conferinței naționale cu
participare internațională (Departamentul
de canto și artă scenică)
Propunerea de acordare a titlului de DHC
maestrului Ioan Piso
Schimbarea denumirii direcției de studiu
„Pedagogie coregrafică” în „Coreologie” modificare în Carta AMGD
Diverse:
- cererile a cinci studenți de a parcurge
nivelul II DSPP comasat, în regim
postuniversitar
Lista posturilor scoase la concurs

17

Senatul aprobă cererile Cadrelor didactice de
colaborare cu alte universități (Kovacs Dalma, Czumbil
Bernadette, Elena Şorban).
Senatul aprobă exmatricularea studentei Sabados
Adriana, înscrisă în anul I, Pedagogie muzicală, la
buget.
- se aprobă cererea doamnei conf.univ.dr. Anca Mihuț
de colaborare cu o altă universitate.
- se aprobă mărirea burselor studențești
- se aprobă varianta modificată a Cartei AMGD
- se aprobă propunerea de acordare a titlului de DHC
maestrului Ioan Piso
- se aprobă schimbarea denumirii direcției de studiu
„Pedagogie coregrafică” în „Coreologie” - modificare
în Carta AMGD
- se aprobă cererile a cinci studenți de a parcurge
nivelul II DSPP comasat, în regim postuniversitar

- se aprobă lista posturilor care urmează a fi scoase la
concurs în sem. I al anului universitar 2016-2017.

DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)
26.10.2016 Vot
electronic
10.11.2016 Vot
electronic
6.12.2016 Vot
electronic
8.12.2016 Ședință

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

Metodologia de organizare a concursurilor
pe posturi didactice a AMGD
Cerere colaborare
Comisii concursuri posturi didactice

8

Horațiu Jilovan
(Sindicat
AMGD)

15.02. 2017 Vot
electronic

23.02.2017 Ședință

ORDINEA DE ZI

Aprobare documente DIDFR
Organizarea programelor de studii
psihopedagogice DSPP, niv. I., în perioada
martie-iunie 2017
Metodologia (regulamentul) de afiliere la
Școala doctorală „S. Toduță”
Diverse:
- stabilirea datei Colocviului de admitere la
gr.did.I
- cererile a doi studenți de a parcurge nivelul
II DSPP comasat, în regim postuniversitar

Cerere colaborare
Aviz concursuri pe posturi didactice

9

Ioana Baalbaki
(Sindicat
AMGD)

Convocarea ședințelor Senatului
Standardele CNATDCU pentru posturile de
asistent și lector
Regulamentul de admitere la studiile
universitare de doctorat

18

APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

- se aprobă Metodologia de organizare a concursurilor
pe posturi didactice a AMGD.
- se aprobă cererea doamnei lect.univ.dr. Claudia
Bataragă de colaborare cu o altă universitate.
- se aprobă componența comisiilor pentru
concursurile pe posturi didactice programate pentru
data de 7 februarie 2017.
- se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli (2017-18),
Contractul de școlarizare și Contractul anual pentru
masteratul la frecvență redusă
- se aprobă organizarea programelor de studii
psihopedagogice DSPP, niv. I., în perioada martieiunie 2017 (cu condiția modificării datelor de
înscriere)
- se aprobă Metodologia (regulamentul) de afiliere la
Școala doctorală „S. Toduță”
- se aprobă data Colocviului de admitere la gr.did.I
(6.02.2017)
- se aprobă cererile a doi studenți de a parcurge
nivelul II DSPP comasat, în regim postuniversitar
- se aprobă cererea domnului prof.univ.dr. Mircea
Neamț de colaborare cu o altă universitate.
Senatul avizează rezultatele concursurilor pe posturi
didactice desfășurate în 7 februarie 2017.
- se aprobă ca ședințele să fie convocate de câte ori
este nevoie, fără obligația întâlnirii lunare (și, implicit,
modificarea regulamentului senatului), având în
vedere eficiența ședințelor electronice

DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

ORDINEA DE ZI

Diverse:
- cererea d-nei N. Demian de colaborare cu
UBB Cluj-Napoca
2.03.2017 Vot
electronic

Cerere continuare activitate

6.03.2017 Vot
electronic

Fișa postului cadre didactice
Atribuții Director de departament

9.03.2017 Vot
electronic
17.03.2017 Vot
electronic
21.03.2017 Vot
electronic

Regulamentul de activitate profesională al
studenților Facultății Teoretice
Lista posturilor scoase la concurs
Comisia de Etică

19

APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

- se aprobă modificările aduse Regulamentului de
admitere la studiile universitare de doctorat
- se aprobă cererea d-nei N. Demian de colaborare cu
UBB Cluj-Napoca
- se aprobă cererea domnului prof.univ.dr. Mircea
Sâmpetrean de continuare a activității didactice ca
titular după împlinirea vârstei de pensionare, până la
încheierea anului universitar 2016-2017.
- se aprobă formatul Fișei postului pentru cadrele
didactice.
Senatul aprobă completarea atribuțiilor Directorului
de Departament în Carta AMGD.
- se aprobă Regulamentul de activitate profesională al
studenților Facultății Teoretice.
- se aprobă lista posturilor care urmează a fi scoase la
concurs în sem.II al anului universitar 2016-2017.
- se aprobă noua componență a Comisiei de Etică
după cum urmează:
- președinte: Tudor Feraru
- juridic: avocat Șerban Mircioiu
- reprezentantul Facultății de Interpretare:
Melinda Beres
- reprezentantul Facultății Teoretice: Șerban
Marcu
- reprezentantul Sindicatului AMGD: Natalia
Platon
- reprezentantul studenților: Csilla Kovacs, an
II, muzicologie

DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)
23.03.2017 Vot
electronic

29.03.2017 Vot
electronic
30.03.2017 Ședință

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

Master ASM în limba franceză

Organigrama
8

rector Vasile
Jucan
Ioana Baalbaki
(Sindicat
AMGD)
Alexandra
Jurje
(ASAMGD)

Raportul rectorului AMGD, prof. univ. dr.
Vasile Jucan
Validarea d-lui Gabriel Banciu ca
reprezentant al AMGD în funcția de
vicepreședinte al comisiei Artele
spectacolului din cadrul CNATDCU
Cerere DIDFR de exmatriculare a unor
studenți care nu și-au plătit taxele
aprobarea Regulamentului de burse
Sesiune de vară DIDFR.
Metodologie de admitere DIDFR 2017-2018.

9

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

Raportul președintelui Senatului, prof. univ.
dr. Gabriel Banciu
Componența comisiei de etică
Diverse

4.05.2017 Vot
electronic

18.05.2017 Ședință

ORDINEA DE ZI

20

APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

- se aprobă începerea demersurilor pentru
acreditarea unui program de studii masterale în limba
franceză în cadrul Facultății de Interpretare Muzicală,
specializarea Artele Spectacolului Muzical.
- se avizează organigrama AMGD.
- Senatul aprobă Raportului rectorului AMGD, prof.
univ. dr. Vasile Jucan
- Senatul este de acord cu validarea d-lui Gabriel
Banciu ca reprezentant al AMGD în funcția de
vicepreședinte al comisiei Artele spectacolului din
cadrul CNATDCU
- se aprobă cererea DIDFR de exmatriculare a unor
studenți care nu și-au plătit taxele
- se aprobă Regulamentul de burse
- se aprobă prelungirea sesiunii de vară cu o
săptămână în perioada 26-30 iunie 2017 în cadrul
DIDFR.
- se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare
a concursului de admitere la studii de licență în cadrul
DIDFR, pentru anul universitar 2017-2018.
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.

DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

ORDINEA DE ZI

Alexandra
Jurje
(ASAMGD)

5.07.2017 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

21

APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

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

DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)
17.07.2017 Vot
electronic
18.07.2017 Vot
electronic
21.07.2017 Vot
electronic
24.07.2017 Vot
electronic
3.08.2017 Vot
electronic

4.09.2017 Vot
electronic

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

ORDINEA DE ZI

Solicitarea Consiliului de administrație
privind distribuirea locurilor pentru studii
universitare de masterat
Componența comisiei centrale de admitere
Stabilirea structurii anului universitar 20172018
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.

22

APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

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.

DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)
5.09.2017 Vot
electronic

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

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

8.09.2017 Vot
electronic
14.09.2017 Ședință

18.09.2017 Vot
electronic

ORDINEA DE ZI

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)
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APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

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)

DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)
19.09.2017 Vot
electronic

PREZENŢI
(ședințe)

27.09.2017 Vot
electronic
29.09.2017 Vot
electronic

INVITAŢI

ORDINEA DE ZI

APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

Organizarea concursului pentru ocuparea
posturilor didactice pe durata determinata,
de către studenți doctoranzi, la Extensia
Piatra Neamț
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

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

Regulament Departament de Relații Externe
OBS. Se va modifica în 12 și 20 februarie
2018
Discutare Taxe 2017-2018

Regulamentul Departamentului de Relații Externe

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

An universitar 2017-2018
3.10.2017 Vot
electronic
4.10.2017 Vot
electronic
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1. Taxele 2017-2018 (admitere, înmatriculare,
școlarizare, finalizare studii, penalizări, examene,
recuperări, servicii, acte de studii, regie cămin, atelier
multiplicare, Bibliotecă, Studio acustic)

DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)

5.10.2017 Vot
electronic

6.10. 2017 Vot
electronic
12.10.2017 Vot
electronic

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

ORDINEA DE ZI

1. Planul de învățământ de la studii
universitare de doctorat
2. Adresa DSPP privind organizarea de
cursuri postuniversitare de nivel 1
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
5. Cerere colaborare CDA la DSPP.
1. Cererea conf.dr. Elena Șorban privind
aprobarea colaborării cu UBB.
2. Lista CDA (refăcută) FT și FIM
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.
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APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

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 un 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
4. Colaborarea prof. Mircea Neamț cu Univ. din
Oradea
5. Cerere de colaborare a CDA la DSPP

1. Colaborarea conf. Elena Șorban cu UBB
2. Listele CDA (FT) și FIM
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.

DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)
17.10.2017 Vot
electronic

26.10.2017 Ședință

PREZENŢI
(ședințe)

9

INVITAŢI

Reprezentant
sindicat

30.10.2017 Vot
electronic

8.11.2017 Vot
electronic

14.11.2017 Vot
electronic
27.11.2017 Vot
electronic
7.12.2017 Ședință

8

Reprezentant
sindicat

ORDINEA DE ZI

APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

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

Parcurgerea, de către absolvenții de master
nominalizați (Luca Toncian și Eduard Leață), a
Nivelului II de pregătire psihopedagogică pe parcursul
acestui an universitar.

Cerere Barb Diana: aprobare colaborare cu
Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia
1. Componenta comisiilor de concurs pentru
ocuparea posturilor didactice.
2. Diverse

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

26

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

DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)
12.01.2018 Ședință

15 01.2018 Vot
electronic
5.02.2018 Vot
electronic

20.02.2018 Vot
electronic

22.02.2018 Vot
electronic
26.02.2018 Vot
electronic

27.02.2018 Vot
electronic

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

10

Rector,
Reprezentant
sindicat

ORDINEA DE ZI

APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

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

Demararea lucrărilor aferente spațiului de pe str.
Bucium conform studiului de fezabilitate

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

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

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 SanduDediu, personalitate de prim rang, muzicolog

Colaborarea dl. Cristian Mogoșan cu Departamentul
de Canto și Artele Spectacolului începând cu
semestrul II al anului univ.2017-2018 (suplinire ore M.
Budoiu)
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Organigrama AMGD

Acordarea titlului de DHC doamnei prof. univ. dr.
Valentina Sandu-Dediu și domnului Agustin Fernandez

DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)

12.03.2018 Vot
electronic
19.03.2018 Vot
electronic

23.03.2018 Vot
electronic

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

ORDINEA DE ZI

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
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
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APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

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

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

DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)

29.03.2018 Ședință

PREZENŢI
(ședințe)

9

INVITAŢI

Reprezentant
sindicat

2.04.2018 Vot
electronic
20.04.2018 Vot
electronic

24.04.2018 Vot
electronic
25.04.2018 Vot
electronic
3.05.2018 Ședință

18.05.2018 Vot
electronic

9

Reprezentant
sindicat

ORDINEA DE ZI

2. Metodologia de concurs pentru ocuparea
posturilor didactice
Prezentarea Raportului de activitate a d-lui
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)
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. Raportul Președintelui Senatului 05.1705.18
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
2. Modificarea unor articole din Carta AMGD
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APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

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
Acordarea titlului de DHC compozitorului finlandez
Kalevi Aho

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 Președintelui Senatului (mai 2017 – mai
2018)

1. Organizarea unei noi sesiuni de licență în
septembrie 2018, cu îndeplinirea următoarelor
condiții pentru absolvenții care:

DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)

25.05.2018 Vot
electronic
29.05.2018 Vot
electronic
06.06.2018 Vot
electronic

20.06.2018 Vot
electronic
21.06.2018 Vot
electronic
26.06.2018 Vot
electronic

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

ORDINEA DE ZI

APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

3. Solicitarea Consiliului de Administrație de
aprobarea a modificărilor referitoare la
posturile didactice propuse a fi scoase la
concurs in sept. 2018

- 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 unor articole din Carta AMGD: 23-1,
31-4, 105, 106, 147-10, 148-10, 151-3b, 178,
3. Modificările referitoare la posturile didactice
propuse a fi scoase la concurs in sept. 2018 (la
solicitarea Consiliului de Administrație)
Modificarea Regulamentului Comisiei de Etică

Regulamentul Comisiei de Etică
Lista posturi didactice scoase la concurs
1.Componența comisiei de admitere la studii
universitare de licență a FIM
2. Componența comisiilor la concursurile pe
posturi didactice
Graficul desfășurării examenului pt.
obținerea gradului didactic II
1. Solicitarea Consiliului studenților privind
introducerea acestuia in Carta AMGD drept
structură reprezentativă
Regulamentul și procedura de admitere și
școlarizarea a românilor de pretutindeni
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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
Graficul desfășurării examenului pt. obținerea
gradului didactic II
1. Introducerea Consiliului studenților in Carta AMGD
drept structură reprezentativă
Regulamentul și procedura de admitere și școlarizarea
a românilor de pretutindeni

DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)
10.07.2018 Vot
electronic

11.07.2018 Vot
electronic

20.07.2018 Vot
electronic

23.07.2018 Vot
electronic
28.08.2018 Vot
electronic
1.09.2018 Vot
electronic
7.09.2018 Vot
electronic

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

ORDINEA DE ZI

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)
Cererea de acordarea a unei bursei de către
MEN pentru Antranik Kasparian - student
străin care studiază la AMGD pe cont propriu
valutar
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
Modificarea componenței Comisiei de
admitere de licență, FIM
Componența comisiilor de admitere la studii
universitare de masterat sesiunea
septembrie 2018, FIM
Modificarea componenței Comisiei de
admitere la studiile universitare de masterat
Modificarea componenței Comisiei de
admitere la studiile universitare de doctorat
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APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

1. Componența Comisiei centrale de admitere 20182019, 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)
Acordarea a unei bursei de către MEN pentru
studentul străin Antranik Kasparian

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

DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)
20.09.2018 Ședință

PREZENŢI
(ședințe)

8

INVITAŢI

ORDINEA DE ZI

APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

1. Validarea rezultatelor concursurilor
pentru ocuparea posturilor didactice.
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
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)
27.09.2018 Vot
electronic

28.09.2018 Vot
electronic

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

ORDINEA DE ZI

APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

1. Lista CDA (FT, FIM, DSPP, ID)
2.Cereri privind amânare susținere teză dr.
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
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 (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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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

DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

ORDINEA DE ZI

APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

An universitar 2018-2019
09.10.2018 Vot
electronic
17.10.2018 Vot
electronic

Lista CDA (Extensia Piatra Neamț)

Lista CDA (Extensia Piatra Neamț)

Statutul și componența Comisiei de Etică

30.10.2018 Vot
electronic

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
Cererea Consiliul Școlii doctorale de
prelungire a activității domnului prof.univ.dr.
Cristian Misievici în funcția de director al SD
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
Evaluarea periodică a programelor de
master

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
Prelungirea activității domnului prof.univ.dr. Cristian
Misievici în funcția de director al SD până la sfârșitul
anului universitar
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

5.11.2018 Vot
electronic
15.11.2018 Ședință

15.11.2018 Vot
electronic

9

Președintele
Comisiei de
etică,
lect. dr. Diana
Sârb
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Depunerea dosarelor la ARACIS pentru evaluarea a 7
programe

DATA

17.12.2018
21.11.2018
15.01.2019
28.01.2019

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)
Vot
electronic
Vot
electronic
Vot
electronic
Vot
electronic

6.02.2019 Vot
electronic
19.02.2019 Vot
electronic
28.02.2019 Ședință

25.03.2019 Vot
electronic

26.03.2019 Vot
electronic

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

ORDINEA DE ZI

DSPP - Data colocviului de admitere la
gr.did. I și componența comisiei
Codul de conduită etică și deontologie
profesională universitară al AMGD

APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

Data colocviului de admitere la gradul did. I și
componența comisiei DSPP
Modificările Codului de conduită etică și deontologie
profesională universitară al AMGD

Comisiile examene de licență și disertație Comisiile examene de licență și disertație

10

Solicitare privind aprobarea colaborării, în
calitate de CDA, a d-nei Georgiana Fodor si a
drd. Eva Butean
Organigrama AMGD

Angajarea, în calitate de CDA, a d-nei Georgiana
Fodor si a drd. Eva Butean

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

1. Metodologie admitere master IFR - DIDFR
2. Metodologie admitere licență IFR - DIDFR
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
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Modificările Organigramei AMGD

1.Se aprobă Metodologia de concurs pentru ocuparea
posturilor didactice
2. Se aprobă Regulamentul de admitere la studii
universitare de doctorat
1. Calendarul concursului de admitere la studiile
universitare de doctorat

DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)

4.04.2019 Ședință

6.05.2019 Vot
electronic
9.05.2019 Ședință

14.05.2019 Vot
electronic
24.05.2019 Vot
electronic
4.06.2019 Vot
electronic
6.06.2019 Vot
electronic
11.06.2019 Vot
electronic

PREZENŢI
(ședințe)

11

11

INVITAŢI

Rectorul
ANMGD, prof.
univ. dr. Vasile
Jucan

ORDINEA DE ZI

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
Proiectul de buget și execuția bugetară

Decanul F.I.M., 1. Raportul Președintelui Senatului
conf. univ. dr. 2. Structura anului universitar 2019-2020,
Iulia Suciu
propuneri
Comisii examene de licență și disertație 2019
Propunere acordare titlu de DHC

Regulament privind studiul individual în
cadrul AMGD
Exmatriculări studenți DID
1. Comisii concursuri posturi didactice
2. Comisii licență FIM
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APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

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
Proiectul de buget și execuția bugetară
1. Raportul Președintelui Senatului

Comisiile pentru examenele de finalizare a studiilor
(licență și disertație) – FIM, FT, PN DID
Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Maestrului
Paolo Bosisio, personalitate marcantă a artelor
spectacolului muzical
Regulamentul privind studiul individual în cadrul
AMGD
Exmatricularea studenților din cadrul DIDFR care nu
au plătit taxele.
1. Propunerile Consiliilor pe facultate cu privire la
componența comisiilor de concurs pentru posturile
didactice vacante scoase la concurs pentru sem. I al
anului universitar 2019-2020.
2. Comisiile de licență la FIM (modificate)

DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)
24.06.2019 Vot
electronic

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

1. Comisii absolvire pregătire
psihopedagogică
2. Structura anului universitar 2019-2020
Repartizarea locurilor la FIM și modificare
comisie licență violoncel

25.06.2019 Vot
electronic
4.07.2019 Vot
electronic
12.07.2019 Vot
electronic
22.07.2019 Vot
electronic

25.07.2019 Ședință

ORDINEA DE ZI

12

Director
economic, Ec.
Ana-Maria
Pugna

Solicitarea Scolii doctorale privind aprobarea
depunerii dosarelor de acreditare
Repartizare locuri master FT și comisie
admitere master FT
1.Hotărâre predare către Ministerul
Dezvoltării a obiectivului de investiții de pe
str. Bucium f.n
2.Aprobarea documentației tehnicoeconomice, faza SF, și indicatorii tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții de
pe str. Bucium f.n.
3.Comisie admitere candidații români de
pretutindeni
1. Modificarea punctului de credit (și a taxei
creditelor aferente examenelor restante) de
la 15 la 60 RON
2. Stabilirea datelor scadente pentru
achitarea taxelor
3. Aprobarea unei sesiuni suplimentare de
licență
4. Informare de la Consiliul de Administrație:
modificarea Codului Muncii privind
prelungirea activității cadrelor didactice
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APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

1.Comisiile de examen pentru absolvirea nivelului I și
II de pregătire psihopedagogică.
2. Structura anului universitar 2019-2020.
Repartizarea locurilor pe instrumente, în urma
admiterii la FIM și modificarea comisiei de licență la
violoncel
Depunerii, la ARACIS, a dosarelor de acreditare a
Școlii Doctorale
Repartizarea locurilor la masterat FT și comisia
admitere la studii de masterat FT
1. Hotărâre predare către Ministerul Dezvoltării
Regionale și al Administrației Publice, prin intermediul
Companiei Naționale de Investiții, a obiectivului de
investiții de pe str. Bucium f.n.
2.Se aprobă documentația tehnico-economică, faza
SF, și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul
de investiții de pe str. Bucium f.n.
3.Se aprobă comisia de admitere pentru candidații
români de pretutindeni.
1. Modificarea punctului de credit (și a taxei creditelor
aferente examenelor restante) de la 15 la 30 RON, cu
excepția taxelor la DSPP.
2. Stabilirea datelor scadente pentru achitarea taxelor
3. Aprobarea unei sesiuni suplimentare de licență
pentru stud. Pop-Paszti Andrea (muzicologie)
5. Comisiile examenelor de admitere la masterat –
F.I.M.
6. Repartizarea locurilor alocate F.I.M. pe specializări
7. Componența Comisiei centrale de admitere

DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

ORDINEA DE ZI

5. Comisiile examenelor de admitere la
masterat – F.I.M.
6. Repartizarea locurilor alocate F.I.M. pe
specializări
7. Componența Comisiei centrale de
admitere
8. Propuneri de acordare a titlului de DHC:
Bruno Mantovani și Violeta Dinescu
9. Lista referenților Editurii MediaMusica
10. Cererea Editurii MediaMusica de
creștere a regiei de la 15 la 30% - se
redirecționează către C.A.
11. Regulamentul de funcționare al Editurii
MediaMusica – se solicită în format
electronic
12. Actualizare Fițelor de post pentru
Studioul Acustic – se solicită în format
electronic
13. Modificarea structurii an ului universitar
2019-2020 (cu 12 săpt. pentru ultimul
semestru al anilor terminali)
14. Aprobarea evaluatorilor pentru Centrele
de cercetare
15. Diverse:
- amânarea datei pentru plata căminului,
datorită întârzierii plății burselor
- interzicerea acordării concediilor de odihnă
în luna septembrie (la cererea C.A.)
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APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

8. Propuneri de acordare a titlului de DHC: Bruno
Mantovani și Violeta Dinescu
9. Lista referenților Editurii MediaMusica
10. Modificarea structurii an ului universitar 20192020 (cu 12 săpt. pentru ultimul semestru al anilor
terminali)
11. Aprobarea evaluatorilor pentru Centrele de
cercetare (4)
12. Diverse:
- amânarea datei pentru plata căminului, datorită
întârzierii plății burselor
- interzicerea acordării concediilor de odihnă în luna
septembrie (la cererea C.A.)

DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)

PREZENŢI
(ședințe)

ORDINEA DE ZI

- calendarul referendumului și a alegerilor propuneri
- Comisia electorală - propuneri
Regulament Editura MediaMusica

25.07.2019 Vot
electronic
26.07.2019 Vot
electronic
31.07.2019 Vot
electronic
5.08.2019 Vot
electronic
5.09.2019 Ședință

INVITAŢI

Redistribuire locuri FIM
Redistribuire locuri FT

8

Regulamentul pentru alegerea membrilor
structurilor și funcțiilor de conducere (20192020)
1. Prelungirea activității d-lui prof. Cristian
Misievici, directorul Școlii doctorale
2. Componența Comisiei de admitere la
doctorat
3. Scutirea de taxa de participare la
examenul de admitere la doctorat pentru
angajații instituției
4. Prelungirea stagiului doctoral pentru unii
doctoranzi, cf. Legii 49-2013
5. Componența Comisiei de admitere la
examenul de licență F.I.M., sesiunea
septembrie
6. Recunoașterea pentru anul în curs a
rezultatelor examenului de admitere
susținut în 2018 de către Andreea Lawrence,
ale cărei documente de recunoaștere a
studiilor au sosit cu întârziere de la MEN
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APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

Regulamentul Editurii MediaMusica.
Redistribuirea locurilor în cadrul FIM, în funcție de
necesități.
Redistribuirea locurilor, în cadrul FT, în funcție de
necesități.
Regulamentul pentru alegerea membrilor structurilor
și funcțiilor de conducere (2019-2020).
1. Prelungirea activității d-lui prof. Cristian Misievici,
directorul Școlii doctorale
2. Comisia de admitere la doctorat
3. Scutirea de taxa de participare la examenul de
admitere la doctorat pentru angajații instituției
4. Prelungirea stagiului doctoral pentru unii
doctoranzi, cf. Legii 49-2013
5. Comisia de admitere la examenul de licență F.I.M.,
sesiunea septembrie
6. Recunoașterea pentru anul în curs a rezultatelor
examenului de admitere susținut în 2018 de către
Andreea Lawrence, ale cărei documente de
recunoaștere a studiilor au sosit cu întârziere de la
MEN (are avizul of. juridic)

DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)
6.09.2019 Vot
electronic
9.09.2019 Vot
electronic

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

ORDINEA DE ZI

Validare rezultate concursuri pe posturi
didactice
1.Calendar alegeri 2019-2020
2.Biroul electoral al ANMGD pentru
Referendum

15.09.2019 Vot
electronic
18.09.2019 Vot
electronic

Metodologie concursuri pe post asistenți
doctoranzi
Delegare prof.univ.dr. Veronica Negreanu în
locul decanului FIM

24.09.2019 Vot
electronic

Sesiune extraordinară admitere ASM

25.09.2019 Vot
electronic
30.09.2019 Vot
electronic

Regulamentul de organizare și funcționare a
bibliotecii 2019-2020
Validare rezultate referendum

APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

Validarea rezultatelor concursurilor pe posturi
didactice desfășurate în data de 2 septembrie 2019.
1. Calendarul alegerilor 2019-2020.
2.Componența biroului electoral al ANMGD la
referendumul pentru stabilirea modalității de alegere
a noului rector.
Noua metodologie de concurs pe post pentru
asistenții doctoranzi pe perioadă determinată.
Delegarea doamnei prorector Veronica Negreanu
pentru preluarea responsabilităților decanului FIM în
organizarea alegerilor de directori de departamente.
Cererea FIM de organizare a unei sesiuni
extraordinare de admitere la specializarea ASM
pentru candidata Floca Oana, aflată într-o situație
specială.
Regulamentul de funcționare a bibliotecii ANMGD
pentru anul universitar 2019-2020.
Validarea rezultatelor referendumului din 25
septembrie 2019 pentru stabilirea modalității de
alegere a noului rector.

An universitar 2019-2020
2.10.2019 Vot
electronic
4.10.2019 Vot
electronic

Tarife plata cu ora

Propunerea Consiliului de Administrație pentru
tarifele la plata cu ora în anul universitar 2019-2020.
1. Cererea studentului Baciu Andrei Sebastian de a
cumula anul I si II la modulul pedagogic, nivelul II
2. Cererea doamnei Floca Oana de înmatriculare în
anul III ASM

Cereri
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DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

ORDINEA DE ZI

8.10.2019 Vot
electronic

Comisii electorale alegeri directori
departamente

11.10.2019 Vot
electronic

Validare rezultate alegeri directori
departamente

17.10.2019 Ședință

9

1. Validarea noilor membri-studenți, aleși de
către Asociația studenților ca reprezentanți
în Senat
2. Prelungirea calității de senator a doamnei
Mihaela Gavriș, pensionată de la 1 oct., până
la alegerile din luna februarie
3. Modificări ale Statelor de funcțiuni și a
listei C.D.A.
4. Componența comisiei de concurs și de
contestații pentru concursul pentru
ocuparea posturilor de asistent-doctorand,
specializarea canto (reluat datorită
contestației)
5. Validarea componenței Comisiei de etică
numite de către C.A.
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APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

3. Cererile de colaborare cu alte universități ale
următoarelor cadre didactice: prof.univ.dr. Banciu
Ecaterina, lect.univ.dr. Diana Barb si cercet. șt.gr. I
Elena Şorban
4. Decizia de exmatriculare, începând cu 30.09.2019 a
unor studenți ai Extensiei Piatra Neamț din cauza
absențelor nemotivate
Validarea propunerilor facultăților pentru comisiile
electorale din cadrul alegerilor directorilor de
departamente.
Validarea rezultatelor alegerilor pentru directori de
departamente la FIM (DICAI, DICSP, DCASM), FT (DM,
DCM) și Extensia Piatra Neamț.
1. Validarea noilor membri-studenți, aleși de către
Asociația studenților ca reprezentanți în Senat
2. Prelungirea calității de senator a doamnei Mihaela
Gavriș, pensionată de la 1 oct., până la alegerile din
luna februarie
3. Modificări ale Statelor de funcțiuni și a listei C.D.A.
4. Componența comisiei de concurs și de contestații
pentru concursul pentru ocuparea posturilor de
asistent-doctorand, specializarea canto (reluat
datorită contestației)
5. Validarea componenței Comisiei de etică numite de
către C.A.
6. Numirea directorilor departamentelor-suport
(DSPP și DIDFR) prin vot secret: Diana Sârb și Ciprian
Pop

DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

ORDINEA DE ZI

6. Numirea directorilor departamentelorsuport (DSPP și DIDFR) prin vot secret
Solicitare DSPP

22.10.2019 Vot
electronic
23.10. 2019 Vot
electronic

Cerere colaborare

25.10.2019 Vot
electronic

1.Regulamentul intern de organizare și
funcționare a cursului de orchestră
2.Solicitare DSPP

7.11.2019 Vot
electronic

Avizarea noului președinte al Comisiei de
Etică

20.11.2019 Vot
electronic

1.Organigrama ANMGD
2. Cereri

28.11.2019 Vot
electronic
14.01.2020 Vot
electronic

Calendarul alegerilor ianuarie-martie 2020

16.01.2020 Ședință

11

Validarea extrasele din procesele verbale ale
ședințelor Consiliilor pe facultate in care s-a
stabilit numărul de membri din consiliile pe
facultate
1. Validarea candidaților pentru alegerea
Consiliilor facultăților și a Senatului
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APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

Colaborarea domnului dr. Dionisie Stoian în cadrul
DSPP ca CDA.
Cererea de colaborare a doamnei prof.univ.dr. Anca
Mihuț cu Universitatea Ovidius Constanța în anul
universitar 2019-2020.
1. Regulament intern de organizare și funcționare a
cursului de orchestră.
2.Solicitarea DSPP de cumularea anului I cu II pentru
cei care fac nivelul II la masterat.
1. Avizarea propunerii Consiliului de Administrație de
numire a doamnei conf.univ.dr. Nicoleta Demian ca
președinte a Comisiei de Etică
1. Organigrama ANMGD.
2. Numirea doamnei dr. Yan Geng în calitate de
Consultant onorific pe probleme de studii
internaționale în Republica Socialistă Chineză
3. Înmatricularea studentei Floca Oana în anul III
ASM, cursuri la zi.
Calendarul alegerilor ianuarie-martie 2020
Validarea extrasele din procesele verbale ale
ședințelor Consiliilor pe facultate in care s-a stabilit
numărul de membri din consiliile pe facultate
1. Validarea candidaților pentru alegerea Consiliilor
facultăților și a Senatului

DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)

17.01.2020 Vot
electronic
23.01.2020 Vot
electronic

5.02.2020 Vot
electronic
7.02.2020 Vot
electronic

10.02.2020 Vot
electronic

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

ORDINEA DE ZI

APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

2. Aprobarea comisiilor de concurs pentru
ocuparea posturilor didactice
3. Exmatricularea unor studenți DIDFR
pentru neplata taxelor
4. Validarea evaluării externe a Centrelor de
cercetare
1. Validarea propunerilor de candidați
pentru Senat din partea Scolii Doctorale
2. Stabilirea Comisiilor de votare
1. Raportul Comisiei de etică din 15 ian. 2020
– informare
2. Validarea Proceselor verbale de la
alegerile pentru Consiliile pe facultăți si
Senatul ANMGD
Validarea rezultatelor concursurilor pentru
ocuparea posturilor didactice
Aprobarea calificărilor propuse de către
prof.dr. A. Mihut, conf.dr. N. Demian și
conf.dr. L. Guna (Regizor teatru muzical,
Regizor coregraf, Artist balerin operă) în
vederea înregistrării lor în RNECIS
Modificarea Grilei de evaluare a CV-ului
candidaților la concursul de admitere la
Studiile universitare de doctorat (anexă a
Regulamentului de admitere la Studiile
universitare de doctorat)

2. Aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea
posturilor didactice
3. Exmatricularea unor studenți DIDFR pentru neplata
taxelor
4. Validarea evaluării externe a Centrelor de cercetare
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1. Validarea propunerilor de candidați pentru Senat
din partea Scolii Doctorale
2. Aprobarea Comisiilor de votare
Validarea Proceselor verbale de la alegerile pentru
Consiliile pe facultăți si Senatul ANMGD

Validarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea
posturilor didactice
Aprobarea calificărilor Regizor teatru muzical, Regizor
coregraf, Artist balerin operă în vederea înregistrării
lor în RNECIS

Modificarea Grilei de evaluare a CV-ului candidaților
la concursul de admitere la Studiile universitare de
doctorat (anexă a Regulamentului de admitere la
Studiile universitare de doctorat)

DATA

FELUL
ȘEDINŢEI
(ședință /
vot
electronic)
20.02.2020 Ședință

PREZENŢI
(ședințe)

INVITAŢI

Rector,
Membrii
senatelor
reunite

ORDINEA DE ZI

Raportul Președintelui Senatului,
prof. univ. dr. Gabriel Banciu
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APROBĂRI / VALIDĂRI / HOTĂRÂRI

Raportul Președintelui Senatului

