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Poziția în statul de 

funcții 
 44 

  * 

Funcție Lector universitar 

  * 

Disciplinele din 
planul de învățământ 

 Ansamblu coral 

         Dirijat cor 

  * 

Domeniu stiintific   MUZICĂ 

  * 

Descriere post 

 Lector, poziţia 44. Postul cuprinde disciplinele Ansamblu coral și Dirijat cor din cadrul 

programului de Licenţă Muzică. Postul scos la concurs urmăreşte desfăşurarea de activităţi 
didactice (cursuri şi lucrări practice), având ca obiective:  
1. . Dobândirea de către studenţii a noi informaţii privind muzicologia generală, care cuprinde mai 
multe discipline printre care şi Dirijat cor. Astfel studenţii din programul de licenţă vor învăţa 
noţiuni precum:  
- rolul și calitățile dirijorului; 
- organizarea repertoriului; 
- conducerea unei repetiții; 
- tehnica dirijatului coral; 
- studenții vor învăţa să conducă polifonic fiecare voce în parte sau de a urmări contextul armonic, 
vertical; 
- interpretarea în spectacolul coral etc. 
2. Dobândirea de abilităţi practice la disciplina Ansamblu coral prin: 
- cunoașterea aparatul vocal și igiena sa; 
- exerciţii de omogenizare a vocilor în cadrul partidei sau a partidelor în cadrul ansamblului.  
3. Postul implică şi desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul Muzicologiei. 

  * 

Atributiile/activitatile 
aferente 

   

1. Activităţi didactice 1.1 Activităţi didactice de predare cursuri ce cuprind noţiuni teoretice, 
ştiinţifice, pentru ca studenţii să aprofundeze domeniile Dirijat cor și Ansamblu coral. 1.2 Activităţi 
practice, cu studenţii, la seminarii, care cuprind: exerciţii de dezvoltare a deprinderilor gestuale 
fundamentale, necesare conducerii unui cor de elevi sau a unui ansamblu coral profesionist. 
Formarea unor deprinderi de cânt în ansamblu și parcurgerea unor repertorii din diferite epoci de 
creație, în vederea pregătirii absolvenților de a activa în coruri de amatori sau în ansambluri corale 
profesioniste. Formarea unui portofoliu de lucrări corale de inspirație folclorică, cuprinse în scări 
modale sau tonale, până la lucrări moderne și contemporane. 1.3 Îndrumare lucrări de licenţă, 
îndrumare practică artistică a activităţii de evaluare, consultaţii, activităţi artistice cu studenţii 1.3 
Activităţi în interesul învăţământului: şedinţe de departament, manifestări ştiinţifice şi artistice cu 
studenţii. 
2. Activităţi de cercetare prin participări la simpozioane ştiinţifice şi activităţi artistice prin 
participări la concerte.  
3. Activităţi de pregătire individuală în domeniile profesional şi ştiinţific. 

   * 

Salariul minim de 

incadrare 
4651 lei 

Calendarul 
concursului 

 

Data publicării 
anunţului în Monitorul 

Oficial 
24.11.2022 

Perioadă înscriere 
de la  până la  

24.11.2022 10.01.2023 
 

Data susținerii 
prelegerii 

 26.01.2023 



Ora susținerii prelegerii 11.00 AM 

Locul susținerii 
prelegerii 

  Universitatea din Piteşti, Corp B Gh. Doja, Str. Aleea Şcolii Normale, Nr. 7 

110253, Pitesti, Jud. Arges, Romania, sala B12  

   * 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

de la până la 

25.01.2023 01.02.2023 
 

Perioadă comunicare a 

rezultatelor 
02.02.2023 ora10.00  

 

Perioadă de contestații 
02.02.2023 07.02.2023  

Ora 10:00 

Tematica probelor de 
concurs 

  *  

Competențele  candidaților se evaluează pe baza dosarului individual și, adițional, printr-o 
prelegere publică, după cum urmează:  
1. Evaluarea dosarului candidatului.  
2. Proba scrisă, care va consta în tratarea teoretică a unui subiect, în funcție de specificul 
postului. Subiectul va cuprinde teme de sinteză şi va fi comunicat candidatului la 
începutul probei scrise de către comisia de concurs. 
3. Susținerea lecției deschise (1 oră) pe un subiect ales de către comisia de concurs, care 
va fi comunicat candidatului cu 48 de ore înainte de susținerea probei. 
 
Tematica probelor de concurs: 
2.   Prezentarea, în scris, a unui subiect teoretic, cu un mare grad de generalitate 
3.  Subiectul lecției va fi ales de către comisie din tematica propusă pentru anul I de 
studiu* 
 
* Se va pune accent prioritar pe aspectele teoretice care au utilitate în realizarea unor 
competențe necesare citirii și interpretării muzicale necesare studenților în activitatea 
didactică. 
 
Bibliografie: 
Andreescu, Horia – Arta dirijorală, Editura Universității Naționale de Muzică, București, 
2005;  
Andriesei, Petru – Arta conducerii dirijorale.Privire diacronică, vol.I, II, Editura 
Universității Naționale de Muzică, București, 2003;   
Burlui A. – Concepte interpretative în în muzica vocală a secolului XX,Ed. Junimea, Iaşi, 
2006 ; 
Burlui A. – Elemente de strategie vocală, Ed. Artes, Iaşi, 2006Botez, D. D. - Tratat de 
Cânt şi Dirijat coral, vol. I şi II; Bucureşti, ICED, 1980 şi 1982; 
Gâscă N – Interpretarea muzicii corale, Ed. Junimea, Iaşi, 2004 ; 
Guţanu Stoian,  Luminiţa-Bazele tehnicii dirijorale, Editura Fundaţiei România de Mâine, 
Bucureşti 2016; 
Pinghiriac Georgeta, Pinghiriac Emil, Comunicarea prin cantul vocal, Editura Pegasus 
Press, Bucuresti, 2009 

 

   *   
 

 

Notă: Pentru posturile de conferențiar universitar și profesor universitar se vor completa și rubricile cu 

însemnul  

 

  *   


