RAPORT DE IMPLEMENTARE
Muzica în Universitate: Strategii pentru Îmbunătățirea Calității
Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2020-0624
Domeniu vizat: 5.Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei
și eticii academice

O1. Crearea unui mecanism de centralizare a bunelor practici în urma participării la mobilități
naționale și internaționale a cadrelor didactice și a studenților, pentru îmbunătățirea
tehnicilor de predare-învățare
A1.1 Elaborarea unui formular de descriere a mobilităților și a unei proceduri de colectare a datelor
referitoare la bune practici observate în cadrul universităților de muzică vizitate, respectiv
prelucrarea datelor astfel obținute:
Link chestionar profesori: https://forms.gle/NYHkLRrbHzdQ9XQu6
Link chestionar studenți: https://forms.gle/gBW1nFjgW9X1tJPp6
A1.2 Seminarii de prezentare/diseminare a experiențelor personale în urma mobilităților, cu titlul
Sesiuni online de informare și diseminare a experiențelor Erasmus
https://www.anmgd.ro/Sesiuni-online-de-informare-%C8%99i-diseminare-a-experien%C8%9BelorErasmus/
-un seminar pentru profesori 03.10.2020, invitat Oana Mihaela Balan Budoiu
-un seminar pentru studenti 02.10.2020, invitat Oana Mihaela Balan Budoiu
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A1.3 Broșură descriptivă mobilități Erasmus ce conție descrierile și avantajele participărilor la
mobilități:

R1.1. -A1.1. 1 chestionar studenți, 1 chestionar profesori
R1.2. -A1.2. 1 seminar pentru studenți și 1 seminar pentru cadre didactice: 2 sesiuni online de
informare și diseminare a experiențelor Erasmus
R1.3. -A1.3. 1 broșură tipărită în 50 de exemplare
I1.1. Nr. de completări ale formularului: 15
I1.2. Nr. de participanți la fiecare seminar: 13 cadre didactice + 39 studenți

O2. Îmbunătățirea modului de concepere, redactare și prezentare publică a unei lucrări
științifice (dizertație, teză de doctorat) sau publicații (cărți, articole), în acord cu cerințele
specifice eticii și integrității academice
A2.1. Workshop-uri interactive cu cadrele didactice și studenții din cadrul ANMGD privind normele
de concepere, redactare a unor lucrări științifice, publicații și prezentare
-un workshop pentru cadre didactice și doctoranzi Redactarea, tehnoredactarea, prezentarea și
publicarea lucrărilor științifice - 23.11.2020 , invitați invitați pe dl prof.univ.dr. Gabriel Banciu și
conf.univ.dr. Oana Andreica
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-un workshop studenți Principii și strategii de scriere academică - 08.12.2020, invitați Anca Simion
și Mușata Dacia Bocoș
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A2.2. Elaborarea unui ghid organizat pe trei secțiuni - lucrări științifice, publicații și public speaking:

R2.1.-A2.1. 1 Workshop interactiv pentru profesori și 1 workshop pentru studenți: 2 workshop-uri
interactive
R2.2.-A2.2. 1 ghid pentru conceperea unor lucrări științifice, publicații și public speaking, tipărit 50
bucăți
I2.1. Nr. de participanți la workshop: 79 participanți workshop Redactarea, tehnoredactarea,
prezentarea și publicarea lucrărilor științifice + 47 particianți workshop Principii și strategii de
scriere academică

O3. Asigurarea accesului la publicații recente din domeniul psihopedagogiei dar și al
disciplinelor de specialitate, în vederea actualizării informațiilor și a diversificării
strategiilor de predare în mediul uiversitar
A3.1. Achiziționare abonamente la reviste de specialitate și programe pentru îmbunătățirea
activităților:
 Music Teacher Magazine, Classical Music Magazine, Jazz Magazine – disponibile în
bibliotecă
 EduMagic curs în format eLearning și Webinar Modul I: Creează lecții interactive - Persoane
care au beneficiat: Diana Elena Sârb, Firuța Mesaroș, Claudia Bataragă, Oana Balan-Budoiu,
Anca Simion
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EduMagic curs în format eLearning și Webinar Modul II: Soluții inovatoare pentru învățarea
la clasă și la distanță – Persoane care au beneficiat: Diana Elena Sârb, Firuța Mesaroș, Claudia
Bataragă, Oana Balan-Budoiu, Anca Simion
 Academia Edu – Persoane care au beneficiat: Diana Elena Sârb și Bianca Patricia Damian
Bicăzan
 Abonament platforma ZOOM luna octombrie și noiembrie – Persoane care au beneficiat:
Diana Elena Sârb, Firuța Mesaroș, Nicoleta Demian, Oana Balan-Budoiu, Anca Simion
A3.2. Achiziționarea de cărți de specialitate și din domeniul psihopedagogic publicate în ultimii 10
ani (dotarea bibliotecilor ANMGD Cluj Napoca și Piatra Neamț)
R3.1.-A3.1. abonamente achiziționate: 18 abonamente
R3.2.-A3.2. Cărți achiziționate: 103 bucăți

O4. Organizarea unei sesiuni de lucru de predare simultană online, în parteneriat cu cadre
didactice din universități din străinătate în vederea schimbului de bune practici în ce privește
didactica specialității (pedagogie muzicală)
A1. Realizarea unor activități simultane online cu cadrele didactice și studenții din ANMGD și
universități partenere din Iași, Constanța, Arad, Timișoara
-Workshop Elaborarea unui scenariu coregrafic - 12.11.2020, invitați Iulia Roman, Ioan
Ardeleanu

-Workshop Spărgătorul de nuci de la clasic la contemporan - 26.11.2020, invitați Nicoleta Demian
și Cristina Todi
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-Workshop Debutul în cariera didactică. Premise ale succesului - 04.12.2020, invitați Elena Diana
Sârb, Veronica Demenescu

- achiziționare aparatură:

Următoarele achiziții se găsesc la departamentul de specialitate cu Profil Psihopedagogic al
ANMGD:
 laptop – 4 buc.
 geantă laptop
 rucsac laptop
 masă laptop
 cooler
 căști PC
 videoproiector 3D MS527, SVGA, 3300 lumeni, Alb
 ecran de proiecție 180cm x 180cm
 aparat foto DSLR D250, 24.1MP, Negru + Obiectiv AF-P 18-55mm VR
 Hard disk extern
 Husă HDD – 2 buc.
 Tablă interactivă suprafața activă 88", multitouch in 10 puncte, software în limba română
 Flipchart magnetic, 70x100 cm
 Boxă portabilă Sony SRS-XB12G, EXTRA BASS, Bluetooth
 Boxă portabilă Bose
 Apple iPad 10.2' 128GB, Wi-Fi, Space
 Husă protecție iPad
 Mouse wireless
 Stick memorie 64 gb – 3 buc.
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Thomann Rainbow Handbells TRHB-20 – 2 buc.
Clifton Bongo Set – 2 buc.
Thomann TCA 416 Cajon Chestnut Brown – 2 buc.
Gewa Jingle Ring
Thomann DP-32 B Set
Goldon Soprano Xylophone Model 10200
Goldon Alto Xylophone Model 10210
Harley Benton Ukulele UK-11DW Brown – 2 buc.
Millenium MD-90 Mobile Drum
Goldon 30300 Percussion Set
Goldon Music Trolley 1 Model 30510



Roll-up – 2 buc.

Următoarele achiziții se găsesc la departamentul Studio – Acustic al ANMGD:




Blackmagic Design ATEM Streaming Bridge
BlackMagic Design - Micro Converter HDMI - SDI Convertor Semnal (HDMI la SDI) cu
Alimentare
BlackMagic Design - Micro Converter SDI - HDMI Convertor Semnal (SDI la HDMI) cu
Alimentare

R4.1.1.-A4. 3 seminarii simultane online
R4.1.2.-A4 1 chestionar de feedback pentru studenții implicați
R4.1.3.-A4 1 broșură Aplicații didactice - 50 bucăți tipărite și distribuire online:

I4.1.1 Nr. de studenți participanți - 100 studenți și 7 profesori
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O5. Îmbunătățirea calității activităților didactice prin participarea cadrelor didactice la
experiențe directe de învățare în domeniul specialității sau în domenii transversale relevante
la nivel european
A5.1. Participarea cadrelor didactice la cursuri de măiestrie/manifestări științifice organizate în țară
și/sau străinătate:
Persoane care au beneficiat de cursuri:
Diana Elena Sârb – Curs online de la compania IT Office Learning + curs Harvard’s Derek Bok Center
Anda Ionescu – Conferința ‘‘Dinamica Limbajelor de Specialitate : Tehnici și strategii inovatoare’’,
perioada 24-25 septembrie 2020
Anca Simion – Curs Professional Education Harvard Graduate School of Education
Oana Mihaela Balan Budoiu – Curs de Franceză Bridge Language
Nicoleta Demian – Simpozionul internațional Învățământ, Cercetare, Creație, (Constanța, ediția a XIa, 29-30 mai 2020)
Cristina Șuteu – Curs Enago Learn
Cristian Bnece – Muk - curs Harvard’s Derek Bok Center
A5.2. Masă rotundă ce dezbate învățământul muzical:
“MUSIC - Premisele comunicării virtuale în contextul învățământului vocațional”, 16 oct., orele
11 – 14.
Invitați: Prof. univ. dr. habil. Veronica Demenescu - Universitatea Aurel Vlaicu, Arad, Dr. Victor
Velter-Șef birou scientometrie - UEFISCDI, București, Prof. univ. dr. Florin Pop - Universitatea
Politehnica, București, Conf. univ. dr. Ciprian Pop - ANMGD, Cluj-Napoca
https://www.anmgd.ro/MUSIC-Premisele-comunic%C4%83rii-virtuale-%C3%AEn-contextul%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntului-voca%C8%9Bional/
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A5.3. Scrierea unei cărți care are la bază un chestionar aplicat studenților din ANMGD:
https://docs.google.com/forms/d/1KPQ1YDApTEtIMWT9F7MQ7MIYYb4nrkXMvGtXDk4tR
wM/viewform?ts=5ed0b762&edit_requested=true
„Calitatea procesului de învățământ din perspectiva comunicării inter și intra relaționale”, autori
Diana Elena Sârb și Anca Simion
R5. -A5.1. 8 cadre didactice participante la cursuri de măiestrie/manifestări științifice: 4 cadre
didactice pentru cursuri în țară + 4 cadre didactice pentru cursuri online în străinătate
R5. -A5.2. Pe lână aceste activități, în data de 16.10.2020, de la ora 11, am organizat o întâlnire fizică,
Masă rodundă, care a fost și transmisă live, cu titlul “MUSIC - Premisele comunicării virtuale în
contextul învățământului vocațional”
R5.1-A5.3. formularea unui chestionar referitor la calitatea predării-învățării în ANMGD, în general,
dar și la învățământul online; completarea chestionarului de către studenți; scrierea unei cărți cu
titlul ”Calitatea procesului de învățământ din perspectiva comunicării inter și intra relaționale” și
tipărirea acesteia într-un tiraj de 100 buc.
I5. Rapoartele de activitate ale cadrelor didactice
I5.1 masă rutundă
I5. 1 carte tipărită în 100 exemplare
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O6. Implementarea unor măsuri pentru prevenirea riscurilor de suspiciuni de conduită
științifică necorespunzătoare în ce privește tezele de doctorat, licență și masterat
A 6.1. Achiziționarea unui abonament pentru soft antiplagiat: https://sistemantiplagiat.ro/
A 6.2. Organizarea unui workshop cu cadrele didactice privitor la tipuri de plagiat, cadrul normativ,
modalități de prevenire – 11.06.2020. ora 13, invitat prof.univ.dr. Gabriel Banciu și Raluca Niță –
Analist serviciul clienți Plagiat – Sistem Antiplagiat prin Internat SRL
https://www.anmgd.ro/Workshop-online-cu-privire-la-plagiat/
https://www.facebook.com/amgdcluj/photos/a.170720312962698/3322798557754842/?type=3&eid
=ARAqcyPoHuzOXBpxnpTEhuzPXABlhF7Lrj9RcqGPBvwdp1od5vVAi3YyQCNHr6uXjkCvGltsgn2lR4Z
R6.1.- A 6.1. 1 abonament soft antiplagiat
R6.2.-A 6.2. 1 workshop de informare privitor la tematica plagiatului, intitulat Integritate academică:
11.06.2020
I6.1.2-Nr. de lucrări verificate: 10 lucrări (3 licență și 7
doctorat)
I6.2. Nr. de participanți la workshop: 73 participanți

Situația financiară:
Cheltuieli de personal: 38.951,53 lei (MEC) și 1.299 lei (cofinanțare)
din care, 9089 lei cheltuieli de management (7.790 lei – MEC și 1.299 lei cofinanțare)
Cheltuieli materiale: 81.048,47 lei (MEC) și 4.701 lei (cofinanțare)
Valoare finanțată MEC: 120.000 lei
Cofinanțare: 6.000 lei
Total general: 126.000 lei
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