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Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
A. Programul  de studii 
 
Numele programului de 
studii 

PEDAGOGIE MUZICALĂ 

Tipul programului 
(Licenţă/ Master/ Doctoral/ 
Post-Doctoral) 

LICENŢĂ 

Directorul/responsabilul 
programului  (nume, 
prenume, grad didactic) 

CONF.UNIV.DR. GABRIELA COCA 

Domeniul programului MUZICĂ, PEDAGOGIE MUZICALĂ 
Adresa paginii web a 
programului 

rt.ubbcluj.ro 

Adresa e-mail a directorului gabriela_coca@yahoo.com 
 
 
 
B. Obiectivele programului  (maximum 1 pagina, în manieră cât mai accesibilă) 
 
 Nici o societate societate nu se poate lipsi de activitatea educatorilor, şi îndrumătorilor 
artelor frumoase, spirituale, mai ales în rândul noilor generaţii. Efectele benefice ale formării 
unor educatori performanţi de un nivel înalt de  pregătire vor apărea pe planul educaţiei muzicale, 
în mărirea sensibilităţii culturale a unor generaţii întregi. Aceste efecte au un caracter imperativ, 
care impută formarea de profesori de muzică, muzicieni cu competenţe educaţionale, sau 
specialişti de muzică, de un nivel înalt de pregătire şi profesionalitate. Se pune şi întrebarea 
firească: ce şanse de angajare au absolvenţii de la specializarea Pedagogie Muzicală din cadrul 
Facultăţii de Teologie Reformată? În momentul de faţă majoritatea absolvenţilor Catedrei de 
Pedagogie Muzicală se angajează în învăţământ, în viaţa culturală sau eventual în cercetare. 
 Şanse deci există. Specializarea pe care o oferă catedra de faţă, urmăreşte: 

– oferirea posibilităţii de perfecţionare pentru cei, care la rândul lor au fost privaţi de 
această şansă; 

– propunerea unei oferte atractive de conţinut al planului de învăţământ pentru un număr cât 
mai mare de studenţi cu pregătire de bază diferită; 
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– propunerea unui curriculum compatibil cu tematica programelor de studii de licenţă de la 
diferite Universităţi Europene, relaţii Erasmus în continuă creştere; 

– specializarea de Pedagogie Muzicală prin oferta sa compusă din cursuri fundamentale, de 
specialitate, de specialitate în domeniu şi complementare, teoretice şi practice, respectiv 
de modul pedagogic formează specialişti, care în urma absolvirii specializării pot opta 
pentru o carieră de profesor din ciclul gimnazial, expert în muzică bisericească sau 
universală, artă şi pedagogie;  

– Specializarea ajută la dezvoltarea unui spirit critic şi abilităţi de a rezolva probleme în 
domeniul pedagogiei muzicale prin cunoştinţele teoretice şi practice dobândite de cursanţi 
respectiv înţelegerea necesităţilor şi atitudinii societăţii faţă de acest domeniu; 

– dobândirea unui viziuni globale, capabilă pentru sintetizare şi analiză detaliată, asupra 
noţiunii de muzică şi pedagogie; 

– dobândirea cunoştinţelor teoretice, practice, şi de management cultural, vitale pentru a 
putea întreprinde cu succes proiecte culturale complexe în conformitate cu standardele 
europene; 

– focalizează asupra dezvoltării abilităţii de a observa, analiza şi sintetiza, aptitudini 
necesare protecţiei şi cercetării valorilor artistice muzicale şi pedagogice. 

 
C. Cadre  didactice implicate în program şi cursurile tinute în program: 
 
Numele şi 
prenumele, grad did.  

Facultatea, Catedra Cursuri Semnătura 

Prof.univ.dr. Ştefan 
Angi 

Academia de Muzică 
„Gh. Dima” 

Estetică 

Conf.univ.dr.Coca 
Gabriela– şefă de 
catedră 

Fac. De Teologie 
Reformată, Catedra de 
Pedagogie Muzicală 

Forme muzicale; Armonie; 
Contrapunct.  

 

Cercet.prof.dr. Almási 
István 

Pensionar, Asociat Folclor  

Conf.univ.dr. Banciu 
Ecaterina 

Academia de Muzică 
„Gh. Dima” 

Istoria muzicii  

Conf.univ.dr. Şorban 
Elena 

Academia de Muzică 
„Gh. Dima” 

Tehnica cercetării şi redactării 
ştiinţifice 

 

Lect.univ.dr. Péter 
Éva 

Fac. De Teologie 
Reformată, Catedra de 
Pedagogie Muzicală 

Teoria muzicii, solfegiu, dictat; Cânt 
bisericesc. 

 

Lect.univ.dr. Kirkosa 
Köpeczi Julianna 

Fac. De Teologie 
Reformată, Catedra de 
Pedagogie Muzicală 

Canto  

Asist.univ.drd. 
Windhager Geréd 
Erzsébet 

Fac. De Teologie 
Reformată, Catedra de 
Pedagogie Muzicală 

Dirijat; Ansamblu cor; Noţiuni de 
bază de dirijat; Didactica 
ansamblului de cor pentru copii; 
Orgă – improvizaţie. 

 

Asist.univ.drd. Fekete 
Miklós 

Fac. De Teologie 
Reformată, Catedra de 
Pedagogie Muzicală 

Istoria muzicii; Estetică; Teoria 
instrumentelor – orchestraţie; 
Aranjamente corale; Citire de 
partituri.  

 

Asist.univ. Miklós 
Noémi 

Fac. De Teologie 
Reformată, Catedra de 
Pedagogie Muzicală 

Orgă  
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Asist.colab.drd.Beke 
István 

Academia de Muzică 
„Gh. Dima” 

Chitară  

Asist.colab. Kolcsár 
Péter 

Academia de Muzică 
„Gh. Dima” 

Pian; Muzică de cameră - 
acompaniament 

 

Asist.colab. Majó 
Zoltán 

Pensionar, artist 
instrumentist 

Flaut drept; Muzică veche  

Asist. Colab. Tóth 
Guttman Emese 

Prof.de muzică Orgă.  

 

D.  Studenţi în program 

1. în cazul unui program de licenta sau masterat:  nr. studenti înmatriculaţi 

 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Nr. studenti  

romani 

12 11 9 9 12 

Nr. studenti 

internaţionali 

     

  

 

2. în cazul unui program doctoral:   nr. doctoranzilor înmatriculaţi  şi lista tezelor susţinute 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Nr. doctoranzi 

romani 

     

Nr. doctoranzi 

internaţionali 

     

 

Nume, prenume 

doctorand 

Titlul tezei  Anul susţinerii Conducător ştiinţific 

    

    

    

    

 

3. în cazul unui program post-doctoral: lista nominală a post-doctoranzilor / îndrumătorilor 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Nume post-
doctoranzi 
români/ 
îndrumător 

     

Nume  post- 
doctoranzi 
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internaţionali/ 
îndrumător 
E. Realizări ale studenţilor din program  

 

             1. Articole ştiinţifice indexate ISI   

 Premiul 1. acordat „Corului Cameral UBB” la  „Concorso corale internationale 
 A.C.Seghizzi” Gorizia, Italia, 2008 – dirijor asist.univ.drd. Windhager-Geréd 
 Erzsébet 

 
             2. Articole ştiinţifice indexate în BDI (din lista CNCSIS) 
 
 
             3. Alte articole ştiinţifice publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
 
             4. Teze de doctorat publicate la edituri recunoscute 
 
 
             5. Brevete naţionale şi internaţionale 
 
 
             6.  Realizări artistice naţionale şi internaţionale  (Domeniul Arte) 
                  (Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări) 

 
6.1 Oriens, Compact disc, Lucrări vocale de crăciun, UBB Cluj, 2005. 
 
6.2 Concerte corale semestriale de Paşti şi de Crăciun (2005 – în prezent) 
 
6.3 Conferinţa internaţională „Spiritualitatea în cinquecento, cu deosebire în muzica 
lui Monteverdi” (2007) – organizată de asist. univ. drd. Windhager Geréd Erzsébet, 
(manifestare ce a avut printre alţii invitaţi pe: Dr. Alfons Wohlgemuth (Münster), Dr. 
Ruth Fabritius (Bonn), Dr. Kovács Gábor (Szeged-HU), Dr. Ordasi Péter (Szeged), 
Dr. Emanuel Schmelzer-Zieringer (Viena), etc.  
 
6.4 Curs de improvizaţie – orgă (2007) (susţinut de Peter Planyavsky de la "Universität 
für Musik und darstellende Kunst“ - din Viena – organizată de asist. univ. drd. Windhager 
Geréd Erzsébet 
 
6.5 Concert coral, Oradea, (2007) – organizată de asist. univ. drd. Windhager Geréd 
Erzsébet 

  
6. 6  Concert pentru cor şi orgă, Pápa (Ungaria), (2007) – organizată de asist. univ. 
drd. Windhager Geréd Erzsébet 

 
6. 7 Concert pentru cor şi orgă, Viena (Austria), (2007) – organizată de asist. univ. drd. 
Windhager Geréd Erzsébet 

 
6. 8 Concert pentru cor şi orgă, Altmünster (Austria), (2007) – organizată de asist. 
univ. drd. Windhager Geréd Erzsébet 
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6.9  Concert coral, Cristuru Secuiesc, (2008) – organizată de asist. univ. drd. 
Windhager Geréd Erzsébet 
 
6. 10 Conferinţa naţională “In memoriam Olivier Messiaen”  (2008) – organizată de 
asist. univ. drd. Windhager Geréd Erzsébet 
 
6. 11 Conferinţa internaţională „Păstrarea şi crearea valorilor în muzica bisericească 
protestantă” (2008) – organizată de lect. univ. dr. Péter Éva, ce a avut ca participanţi 
printre alţii pe: Berkesi Sándor – dirijor câştigător al premiului Franz Liszt (Debrecen-
HU), Conf. univ. Dr. Fekete Károly (Debrecen-HU), Conf. univ. Dr. Dávid István 
(Nagykőrös), Prof. univ. Dr. Bódiss Tamás (Budapesta-HU), Prof. univ. Dr. Angi 
Ştefan (Cluj-N.) 
 

 6. 12 Concert coral de Advent – Carei (2008) – organizată de asist.univ.drd. 
 Windhager Geréd Erzsébet  

 
 6. 13 Concert coral de Advent – Satu-Mare (2008) – organizată de asist.univ.drd. 
 Windhager Geréd Erzsébet  
 
 6. 14 Simpozion studenţesc „In memoriam Joseph Haydn” (2009) – organizată de 
 asist.  univ. drd. Windhager Geréd Erzsébet  

 
 6. 15 Simpozion „Instrumente muzicale populare”  (2009) – manifestare ce a avut 
 ca invitaţi pe cercetătorul şi colecţionarul de instrumente vechi Birinyi József 
 (Ungaria) şi pe conf.univ.dr. Ovidiu Papană (Universitatea de Vest –  Timişoara) – 
 organizată de lect. univ. dr. Péter Éva 
  
 6. 16 Recital de pian al artistei prof. dr. Maczelka Noémi – prof. univ. dr. colab., cu 
 colaborarea studenţilor de la Catedra de Pedagogie Muzicală (Master) din cadrul 
 Facultăţii de Teologie Reformată (24 ian. 2009); 
 
  6. 17 Concert memorial Joseph Haydn, în organizarea asist. univ. drd. Windhager 
 Geréd  Erzsébet, cu participarea ansamblului coral şi al cadrelor didactice a Catedrei de 
 Pedagogie Muzicală (28 mai 2009); 
 
 6. 18 Recital de canto, susţinut de clasa lect. univ. dr. Köpeczi Kirkósa Júlia, 
 acompaniat la pian de asist. colab. Kolcsár Péter (25 iunie 2009); 
 

6. 19  Recital de orgă, susţinut de clasa asist. univ. drd. Windhager Geréd Erzsébet (29 
iunie 2009); 

  
 6. 20 Concert de Crăciun, în organizarea asist. univ. drd. Windhager Geréd 
 Erzsébet, cu  participarea ansamblului coral şi al cadrelor didactice a Catedrei de 
 Pedagogie Muzicală  (17 dec. 2009); 
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  7. Impactul în societate al lucrărilor produse 
  
 Implicarea noastră în viaţa culturală a comunităţii, se realizează prin stimularea şi 
promovarea unei vieţi active culturale, atât pe plan local, cât şi naţional şi internaţional. 
 Studenţii şi personalul didactic al Catedrelor Facultăţii sunt participanţi activi la 
numeroase programe culturale naţionale şi internaţionale, iar pe planul cercetării prezintă 
rezultate concrete, lucrări publicate atât la simpozioane ştiinţifice, cât şi sub formă editată, în 
revista de studii de muzicologie a Catedrei de Pedagogie Muzicală: Studia Universitatis 
Babeş-Bolyai, Seria MUSICA.  
 
 
             8. Absolvenţi angajaţi în poziţii importante în instituţii relevante 
 
 Absolvenţii Catedrei de Pedagogie Muzicală, în procent de 60-70% îşi continuă studiile în 
cadrul programului de master Teologie – Muzică – Educaţie – din cadrul aceleiaşi Facultăţi de 
Teologie Reformată. Un procent de 30 la sută se angajează în instituţii de învăţământ, gimnaziale, 
sau în instituţii de cultură – din ţară, precum şi în instituţii de cult – ca şi cantori (... pare doar 
nesemnificativ, dar în realitate nu este de neglijat – atâta timp cât şi J. S. Bach a fost cantor). 
 
 
 
F. Se ataşează dosarul individual pentru fiecare cadru didactic implicat în program 

 
 

Data:        Semnătura directorului 

  

 

Certific validitatea datelor prezentate: 

Decan, 
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