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Capitolul 1  

Prezentul Plan Strategic este parte componentă a Planului Strategic  de 

Dezvoltare Instituţională a Universităţii de Vest din Timişoara şi reprezintă 

principalul punct de reper în fundamentarea decizilor la nivelul Facultăţii de 

Muzică. Strategia Facultăţii de Muzică este concepută în vederea funcţionării 

celor două domenii semnificative:   

            - domeniul didactic;  

            - domeniul cercetării ştiinţifice şi creaţiei artistice.  

Identificarea cercetării ştiinţice cu creaţia artistică ţine de însuşi specificul 

învăţământului vocaţional-artistic, întrucât cele două componente se condiţio-

nează şi se susţin reciproc.    

 

MISIUNEA FACULTĂŢII DE MUZICĂ DIN TIMIŞOARA 

Conceptul general 

Pe segmentul didactic, produsul final al facultăţii nu  este absolventul, ci 

dezvoltarea lui artistică şi umană ca valoare adăugată, tradusă prin 
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competenţele dobândite la terminarea studiilor. Validarea procesului 

educaţional constă în suma de abilităţii şi cunoştiinţe profesionale, care îi 

permit absolventului să se încadreze într-o piaţă cultural–artistică  tot mai 

dinamică şi mai supusă schimbărilor. In consecinţă, rolul facultăţii este să 

anticipeze aceste schimbări asupra mijloacelor de expresie artistică şi să-şi 

pregătească studenţii conform exigenţelor contemporane. 

 

Structura facultăţii 

Facultatea de Muzică este formată dintr-un departament, însumând în sine 

două domenii: Muzică şi Actorie. Specializările aferente domeniului Muzical 

sunt: Interpretare  Muzicală – Instrumente,  Interpretare  Muzicală – Canto şi 

Pedagogie Muzicală. Domeniului Teatru îi este arondată o singură specializare: 

Artele spectacolului, Actorie (în limba română şi germană). 

Facultatea deţine în prezent un număr de 302 studenţi, iar colectivul academic 

este format dintr-un număr de 41 cadre didactice titulare. 

 

Capitolul 2 

Facultatea de Muzică din cadrul U.V.T. îşi îndeplineşte misiunea didactică, de 

cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică prin trei dimensiuni fundamentale: 

 Dimensiunea formativă, finalizată prin pregătirea unor cadre didactice 

competente, a  profesorilor de muzică, instrumente, canto sau teatru.  

 Dimensiunea creativă, axată pe dezvoltarea personalităţii studenţilor prin 

însuşirea valorilor artistice naţionale şi universale, prin formarea 

capacităţilor de transmitere a expresivității scenice, precum şi prin 

dobîndirea unor deprinderi şi abilităţi practice. 

 Dimensiunea etică, concretizată prin dezvoltarea sensibilităţii faţă de 

problematica umană în general şi faţă de valorile morale în special. 

 

Capitolul 3 

Obiective strategice privind învăţământul vocaţional-artistic universitar: 

Avînd în vedere multitudinea şi diversitatea personalităţilor creative care 

formază orice corp academic al unei facultăţi de artă, actul de manegment nu 

poate fi realizat decât prin conlucrare şi colaborare. De aceea, se impune un 
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manegment al comunicării care să asigure transparenţa actului decizional 

prin: 

 Consultarea permanentă a celor implicaţi în luarea unor decizii. 

 Implicarea mai multor cadre didactice în elaborarea documentelor 

facultăţii. 

 Delegarea şi responsabilizarea fiecărui cadru didactic în activitatea didac-

tică, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie artistică. 

 Luarea în considerare a propunerilor venite din partea cadrelor didactice 

 Organizarea unor şedinţe cu sub-grupuri profesionale specifice, dar şi a 

unor Adunări Generale în vederea cunoaşterii problemelor cadrelor 

didactice. 

 Informarea periodică şi diseminarea strategiilor de luare a decizilor              

la nivelul Consiliului  Facultăţii, al Senatului sau al Consiliului de 

Administraţie. 

Avînd în vedere liberalizarea pieţei educaţionale precum şi creşterea nivelului 

concurenţial, se impune identificarea şi atragerea unor noi segmente de piaţă. 

Incepând cu actualul an universitar, Facultatea de Muzică are studenţi 

koreeni. In urma sondajelor făcute, precum şi a informaţiilor primite, s-a 

constatat că există un număr mare de studenţi de origine koreană în Italia, 

Germania sau Austria, în instituţiile de învăţământ similar nouă. De aceea, se 

impune o strategie de atragere a acestora, pornind de la taxele foarte mari 

existente în ţările menţionate, dar şi de la aducerea unui surplus ofertei 

noastre educaţionale prin: 

 Introducerea în regim de gratuitate pentru toate specializările, a două 

module opționale: jazz şi music–hall. 

 Posibiliteatea studierii disciplinei Studii de orchestră cu dirijorul Filarmo-

nicii Banatul din Timişoara, ceea ce permite participarea studenţilor la 

audiţiile organizate de această prestigioasă instituţie, precum şi 

participarea (pe baza unei selecţii riguroase) la manifestări de prestigiu 

cum ar fi Timişoara Muzicală, Zilele Muzicii în Banat etc., la care se adugă 

oportunitatea prin care examenele de orchestră să fie susţinute cu public, 

pe scena Filamonicii. 

 Posibilitatea studierii disciplinei Clasa de operă/operetă şi music–hall cu 

dirijorul Operei Naţionale Române din Timişoara, fapt ce presupune reali-
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zarea celor mai bune producţii pe scena Operei, cu orchestra acestei 

prestigionase instituţii. 

 Posibilitatea studierii disciplinei Arta Actorului cu directoarea – regizor al 

Teatrului Naţional din Timişoara, ceea ce permite ca examenele de 

semestru şi de licenţă să fie susţinute pe scena acestei instituţii culturale 

de rang naţional. 

In consecinţă, Facultatea de Muzică asigură studenţilor  pentru ciclul licenţă şi 

masterat o mini–stagiune permanentă, susţinută în cele mai importante 

instituţii profesioniste din Timişoara. In aceelaşi timp, facultatea noastră este 

preocupată de atragerea unui număr cât mai mare de studenţi atât din zona de 

Vest, cât şi din restul ţării prin:  

 Redactarea şi promovarea unor materiale promoţionale (pliante, afişe etc), 

care să pună în lumină avantajele, surplusurile existente din oferta 

educaţionlă cât şi descrierea specializărilor, a cursurilor şi a 

personalităţilor care predau la facultatea noastră. 

 Prezentarea pe pagina Web a facultăţii a celor mai importante realizări 

artistice: concerte, spectacole, festivale, premii etc. 

 Desfăşurarea unor acţiuni concrete de recrutare a candidaţilor, prin 

organizarea unei caravane muzicale, formată din cei mai buni profesori 

aferenţi specializărilor existente în facultate. 

 Organizarea în regim de gratuitate a unor cursuri de pregătire pentru 

examenul de admitere. 

 Concretizarea programului Zilele porţilor deschise  în vederea realizării 

unei comunicări directe cu potenţialii candidaţi.   

Având în vedere faptul că universitatea modernă este caracterizată prin susţi-

nerea iniţiativelor de participare a studenţilor la actul decizional, Facultatea de 

Muzică recunoaşte  dreptul studenţilor de a fi aleşi  (prin vot universal, direct 

şi liber exprimat) în Consiliul Profesoral, precum şi în Senatul U.V.T. 

Inţelegând interesul dominant al studenţilor asupra viitorului lor profesional, 

efortul cadrelor didactice din facultate este centrat pe: 

 Dezvoltarea continuă a metodelor moderne de predare care determină 

creşterea calităţii învăţământului universitar, ţinând seama de standar-

dele naţionale şi internaţionale, dar şi de specificul vocaţional–artistic al 

facultăţii. 
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 Concentrarea pe îmbunătăţirea conţinutului programelor de studiu, în 

vederea orientării crescânde a învăţământului artistic spre nevoile pieţii 

culturale contemporane. 

 Înţelegerea şi asumarea învăţământului vocaţional–artistic ca fiind un 

proces dinamic, în continuă  perfecţionare şi adaptare la noile standarde 

şi grile artistice existente în instituţile profesioniste de spectacol. 

 Dezvoltarea de parteneriate cu alte instituţii de învăţământ superior 

artistic din ţară şi din străinătate pe două niveluri: 

- parteneriate de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică. 

- parteneriate de schimb între studenţi şi profesori în vederea încura-

jării mobilităţii transfrontaliere. 

 Extinderea programelor de visiting teacher prin invitarea unor mari perso-

nalităţi artistice din domeniile existente în facultate. 

 Consultarea permanentă a standardelor şi normelor de evaluare stabilite 

de ARACIS, CNS şi ACPART. 

 Promovarea la nivelul întregului corp academic al facultăţii noastre a unei 

veritabile culturi a calităţii prin îndeplinirea strategiilor, procedurilor de 

asigurare a calităţii stabilite de Comisia Permanentă pentru Asigurarea 

Calităţii, puse în practică şi monitorizate permanent de Departamentul 

pentru Managmentul Calităţii (D.M.C.) 

 Realizarea unui veritabil parteneriat educaţional definit printr-o unitate de 

cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali. 

Funcţionarea acestui parteneriat presupune introducerea unor structuri 

decizional–consultative formate din angajatori, respectiv din directorii 

instituţilor profesioniste de spectacol, din titularii de disciplinină şi din 

studenţii reprezentanţi. Funcţionând sub forma unui Consiliul Artistic 

Consultativ, acestă formă de parteneriat educaţional are ca scop 

realizarea practicii de specialitate a studenţilor în instituţiile de profil, dar 

şi adaptarea permanentă a Planurilor de Invăţământ, a conţinuturilor 

Fişelor de Disciplină la dinamica pieţei cultural-artistice.     

Pornind de la obiectivul strategic de transformare a U.V.T. într-un pol de 

excelenţă centrat pe activitate didactică, cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică 

cu impact direct asupra mediului economico–social, Facultatea de Muzică 

contribuie la realizarea acestui important deziderat prin: 
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 Infiinţarea unui Departament de Marketing Cultural, cu sprijinul colegilor 

de la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, prin care să se 

stabilescă strategiile de promovare a produselor noastre culturale. 

Produsele noastre culturale sunt concertele, spectacolele şi recitalurile, 

care trebuie să pătrundă în inima Cetăţii, să fie cunoscute la nivelul 

întregii comunităţi economico–sociale. 

 Pornind de la importanţa pentru spectator a imaginilor auditive şi vizuale, 

se impune promovarea unui marketing perceptiv, asociat cu captarea 

inteligenţei emoţionale, cu dialogul afectiv dintre artist şi spectator. 

 In vederea concretizării strategiilor de marketing menţionate, se impune 

sondarea unor segmente reprezentative de piaţă, precum şi adecvarea 

repertoriului conform expectanţelor acestora. Cunoscând punctele nodale 

ale comunităţii timişorene, eforturile facultăţii noastre se vor îndrepta 

spre: 

- Comunităţile oamenilor de afaceri; 

- Reprezentanţii corpurilor diplomatice (Consulatele); 

- Reprezentanţii autorităţilor publice locale (Primăria, Prefectura, C.J.T); 

- Cluburile Rotary, Lions, etc.  

 

Capitolul 4 

Obiective strategice privind cercetarea ştiinţifică, activităţile de cunoaştere, 

cultură, creaţie artistică 

 Identificarea şi stabilirea unor direcţii majore de cercetare şi creaţie 

artistică, care să reflecte domeniile prioritare ale Departamentului de 

Muzică şi Actorie în concordanţă cu planul strategic instituţional al 

Universităţii de Vest din Timişoara. 

 Activităţile de cercetare ştiinţifică vizează cercetarea multi-, inter- şi 

transdisciplinare a fenomenului muzical şi teatral, prin studii de istoria, 

teoria, estetica, pedagogia muzicii şi a teatrului etc.  

 Activităţile de creaţie artistică ale cadrelor didactice din Universitatea de 

Vest, Departamentul de Muzică-Actorie vizează interpretarea de roluri, 

regizarea şi dirijarea de spectacole de operă, operetă şi music–hall, 

spectacole de teatru, concerte simfonice, recitaluri instrumentale, 

recitaluri corale etc. 
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 Creaţia artistică se realizează prin producţiile muzicale şi teatrale pre-

gătite de cadre didactice şi studenţi, prezentate pe scenele profesioniste 

ale instituţiilor de profil cât şi în spaţii neconvenţionale. 

 Creaţia artistică urmăreşte atât proiectarea de recitaluri şi spectacole 

cu o vastă acoperire repertorială pe fondul curentelor artistice în 

domeniul muzical şi teatral, cât şi alinierea acestora la noile tendinţe şi 

mani-festări în artele spectacolului contemporan. 

 Înregistrarea şi păstrarea în formate media a rezultatelor creaţiei artis-

tice este indispensabilă pentru diseminarea reprezentanţilor spectacu-

lare. În acest sens, departamentul face demersuri pentru a înregistra 

activitatea artistică, prin iniţierea unei videoteci, pentru relevanţa şi 

vizibilitatea proprilor creaţii.  

 Activitatea de cercetare şi creaţie artistică se realizează de asemenea în 

cadrul centrelor de studii şi creaţie artistică a Departamentului de 

Muzică şi Actorie:   

1. Centrul de cercetare a muzicii vocale din Banat 

2. Centrul de studii pentru artă organistică 

3. Centrul de studii imnologice 

4. Centrul de studii pentru artele spectacolului 

 Diseminarea rezultatelor cercetării şi ale creaţiei artistice se realizează            

prin conferinţe şi simpoziane organizate anual în cadrul Departamentu-

lui Muzică-Actorie: 

1. Conferinţa internaţională de imnologie 

2. Conferinţa internaţională de studii teatrale 

3. Congresul internaţional de muzicologie 

4. Simpozionul naţional Muzica şi medicină 

Relevanţa şi vizibilitatea rezultatelor cercetării şi ale creaţiei artistice sunt 

probate prin publicarea studiilor în reviste de specialitate cu impact naţional 

cât şi prin apariţia cărţilor de autor ale cadrelor didactice din Departamentul 

Muzică-Actorie. 

De asemenea în cadrul departamentului se fac demersuri pentru recunoaş-

terea CNCSIS a celor două reviste de specialitate iniţiate de curând:                 

RevArt pentru domeniul muzical şi DramArt pentru domeniul teatral, în care 
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sunt şi vor fi publicate rezultatele cercetării atât ale cadrelor didactice cât şi ale 

studenţiilor de la cele două nivele de studii, licenţă şi masterat. 

 

Capitolul 5 

Obiective strategice privind relaţiile internaţionale 

In condiţiile  extinderii pieţei educaţionale, a identificării zonelor de unde pot fi 

atraşi studenţi străini, Facultatea de Muzică, concepe relaţiile  internaţionale 

ca fiind o importantă resursă de dezvoltare instituţională. Atingerea acestui 

obiectiv  strategic se poate realiza prin: 

 Atragerea studenţilor străini din Germania şi Austria în cadrul specia-

lizării Actorie – limba germană, în vederea internaţionalizării reale a  

acestui program de studiu. 

 Identificarea parteneriatelor internaţionale strategice şi identificarea 

posibilităţilor reale de colaborare.  

 Realizarea de noi acorduri bilaterale de cooperare, acorduri de partene-

riate şi mobilitaţi Erasmus cu universităţi de elită din Europa, fiind în 

pregătire acorduri cu Universităţile din Graz, Salzburg (Mozarteum), 

Schola Cantorum Paris, Academia de Arte din Stuttgart. 

 Informarea studenţilor şi a cadrelor didactice despre posibilităţile de 

studiu şi practică în străinătate prin aplicarea de burse Erasmus şi 

DAAD - afişare la avizier, consultaţii cu coordonatorul Erasmus, popula-

rizare pe site-ul facultăţii. 

 Intâlnire cu foştii studenţi Erasmus pentru a afla despre avantajele şi 

problemele specifice din perioada de derulare a bursei - la începutul 

semestrului al II-lea. 

 Stimularea participării la programul de mobilitate „incoming“ Erasmus, 

atât din partea studenţilor cât şi a cadrelor didactice. 

 Încurajarea de schimburi între partenerii din diversele universităţi prin 

participarea la proiecte comune: workshopuri în cadrul festivalelor de 

teatru, spectacole şi concerte comune, festivaluri studenţeşti de muzică 

şi teatru. 

 Realizarea de masterclass-uri de către personaliăţi/specialişti din străi-

nătate prin programul Erasmus şi pe baza acordurilor bilaterale de 

cooperare. 
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 Întărirea secţiei de actorie în limba germană; susţinerea unor cursuri de 

specialitate (muzică/actorie) în limba engleză. 

 Organizarea de congrese şi conferinţe internaţionale. 

 Stimularea participarii cadrelor didactice la congrese, conferinţe, simpo-

zioane internaţionale,  publicarea rezultatelor în reviste internaţionale de 

prestigiu. 

 Posibilitatea atragerii cadrelor didactice de a preda un semestru sau un 

an academic la facultate, cu sprijinul unor fonduri din UE sau Fundaţii. 

 

Capitolul 6 

Obiective strategice privind managementul şi resursele umane 

Conform  Organigramei Facultăţii de Muzică, (parte integrantă din Organigra-

ma de structură a U.V.T), activitatea desfăşurată se subîmparte în două 

dimensiuni: activitatea academică şi activitatea administrativă. Reflectând 

această stare de fapt, managmentul academic al facultăţii noastre are 

următoarele obiective strategice: 

 Evaluarea obiectivă a cadrelor didactice prin instrumentele legal 

constituite: evaluarea din partea conducerii, evaluarea studenţilor şi 

evaluarea colegială. Scopul final al acestor evaluării fiind depistarea 

neajunsurilor în activitate, precum şi iniţierea unor preceduri de 

remediere  ale acestora. 

 Elaborarea unui portofoliu de activitate a cadrelor didactice, astfel încât 

evaluarea anuală făcută din partea conducerii, să aplice un sistem 

cuantificabil, lipsit de orice subiectivitate.  

 Instituirea unei  grile generale de evaluare, valabilă pentru toate 

specializările, care va stipula criterii de evaluare pentru fiecare domeniu 

în parte. Folosirea acestor instrumente de evaluare va determina 

asigurarea echităţii în evaluarea performanţelor individuale, didactice, 

de cercetare ştiinţifică şi de creaţie artistică. 

 Incurajarea şi susţinerea activităţii de perfecţionare a personalului 

didactic prin participarea periodică la stagii de specialitate, simpo-

zioane, festivaluri, ateliere de creaţie, sesiuni ştiinţifice de comunicări, 

vizite la universităţi de prestigiu din ţară şi din străinătate. 
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 Asigurarea unei transparenţe în derularea procedurilor de concurs 

pentru ocuparea posturilor didactice. 

 Elaborarea şi aprobarea de către Consiliul Profesoral şi ulterior de către 

Senatul U.V.T. a  unei grile de performanţă artistică şi ştiinţifică pentru 

ocuparea posturilor vacante în regim de plata cu ora. 

 Promovarea unei politici de resurse umane pe baza principiilor 

performanţelor didactice, artistice şi de cercetare, dar şi pe baza 

evoluţiei profesionale şi a ataşamentului faţă de facultate.  

 Continuarea politicii de recrutare a personalului didactic, având în 

vedere deficitul numărului de titulari în ansambul posturilor didactice. 

 Crearea unei piramide pe grade didactice pentru fiecare disciplină, 

având în vedere necesitatea existenţei unui raport judicios între 

posturile de asistent/lector şi conferențiar/profesor. 

 Cooptarea în mediul academic al facultăţii noastre a unor personalităţi 

artistice de importanţă naţională şi internaţională. 

 Menţinerea (în condiţiile unui raport judicios cu personalul didactic 

tînăr) a profesorilor seniori, pentru ca facultatea să poată beneficia de 

experienţa  şi valoarea lor. 

 In domeniul activităţii administrative, se va urmări: 

 delimitarea clară a fişei postului, în vederea eficientizării activităţii 

administrative; 

 dezvoltarea unui sistem clar, riguros de monitorizare şi evaluare a 

personalului administrativ; 

 asigurarea coerenţei circuitului documentelor, precum şi a unei 

bune funcţionări a relaţiilor ierarhice cu sistemul administrativ 

U.V.T. stabilit prin Organigrama de structură. 

 

 

 

 

  

 


