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Dosar individual (propunere) 

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  CONF.UNIV.DR. ECATERINA BANCIU 
Facultatea, Catedra TEOLOGIE REFORMATA, PEDAGOGIE MUZICALA 
Domeniul ştiinţific MUZICA 
Adresa paginii web personale - 
Adresa e-mail kati_banciu@yahoo.com 
 
Criteriul I – Output 
 
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI  (cu menţionare factorului de impact în cazul 
celor cotate) 
 
 
2. Articole ştiinţifice  publicate în ISI proceedings 
 
 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 

Ede Terényi: Tribute for Mozart, (în limba engleză) publicată în „Studia Universitatis Babeş-
Bolyai”, Series Musica 2/2008, ISSN: 1844-4369 
 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 4. 1 Creaţia corală de Sigismund Toduţă în primă audiţie clujeană, în Lucrări de muzicologie, vol. 
XXII, 2008, „Centenar Sigismund Toduţă”, ISSN 1222- 894X   

4.2 De 4x4 anotimpuri, în Revista „Muzica”, serie nouă, anul XVII, nr. 2 (66) aprilie-iunie 2006, 
ISSN: 0580-3713 

4.3 Antice Toduţiene, în Revista „Muzica”, serie nouă, anul XIX, nr. 3 (75) iulie-septembrie 2008, 
ISSN: 0580-3713 
 4.4 Festivalul Studenţesc „Opera Viva” – ediţia I, publicat în revista Actualitatea Muzicală, Serie 
nouă, septembrie 2009 (XCIX), Revista lunară a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România 
 4.5 „Opera Viva” în Cosi fan tutte, în revista „Intermezzo”, anul I, nr.1, Academia de Muzică 
„Gh. Dima” Cluj-Napoca, septembrie 2008, ISSN: 1844-3311 
 4.6 Concertele formaţiei „Liutaria” (martie 2009), în revista „Intermezzo”, anul I, nr.3, Academia 
de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca, ISSN: 1844-3311 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 

1. Arhetipuri estetice ale relaţiei ethos-affectus în Istoria muzicii, Editura MediaMusica, 
Cluj Napoca, 2006 (ISBN / EAN 973-8431-41-7 / 978-973-8431-41-6), nr. de pag.: 242 
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2. Itinerarii muzicologice: Mozart, Puccini, Toduţă, Terényi, Editura MediaMusica, Cluj 
Napoca, 2009 (ISBN 978-973-1910-19-2), nr. de pag.: 100 
 
 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
 
 
8. Brevete internaţionale 
 
9. Brevete naţionale 
 
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu 
economia 
 
11.  Realizări artistice naţionale şi internaţionale  (Domeniul Arte) 
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări) 
 
- participare la Festivalul „Zilele Földvár” organizate în cadrul Palatului Artelor de la Budapesta 

(12-18 iunie 2005) cu programul: conferinţe ştiinţifice - prezentarea analitică a lucrărilor din 

concert, cursuri de măiestrie susţinute de compozitorul György Kurtág şi concerte aniversare ale 

compozitorilor autohtoni 

- membră în juriul concursului (secţiunea „muzicologie”) din cadrul „Conferinţei ştiinţifice 
studenţeşti” („Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia”) - ediţia a VIII-a, Cluj-Napoca, 10-11 
decembrie 2005  
- preşedinte al juriului concursului (secţiunea „muzicologie”) din cadrul „Conferinţei ştiinţifice 
studenţeşti” („Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia”) - ediţiile:  
- a IX-a, Cluj-Napoca, 25-26 nov. 2006  
- a X-a, Cluj-Napoca, 26-27 mai 2007 
 
Simpozioane, conferinte: 
 
1. – De 4x4 Anotimpuri (prezentată la Simpozionul „Collegium Musicologorum Colloqvium”, 8-
9 aprilie 2005, Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca) 
 
2. – Menuetul în creaţia camerală mozartiană, prezentată la Simpozionul „Aspecte ale creaţiei 
camerale mozartiene”, în cadrul „Festivalului Mozart” – ediţia a XV-a, Academia de Muzică 
„Gh. Dima” Cluj-Napoca, 3 decembrie 2005 
 
3.– Clarinetul în opera mozartiană, prezentată la Simpozionul „Mozart şi instrumentele sale”, în 
cadrul „Festivalului Mozart” – ediţia a XVI-a, Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca, 
13 decembrie 2006 
 
4. – Aspecte hermeneutice în opera de cameră ’Oreste&Oedipe’ de Cornel Ţăranu, prezentată la 
Simpozionul „Hermeneutica Artei Muzicale” , Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca, 
29-31 martie 2007  
 
5. – Antice toduţiene, prezentată la Simpozionul de Muzicologie organizat de Fundaţia 
„Sigismund Toduţă”, Casa memorială din Cluj-Napoca, 17 mai 2007, publicată în Revista 
„Muzica”, serie nouă, anul XIX, nr. 3 (75) iulie-septembrie 2008 
 
6. – Ede Terényi: Tribute for Mozart, lucrare prezentată la Simpozionul de Muzicologie cu 
tematica „Clasic şi/sau modern în creaţie şi interpretare muzicală” din 3-5 aprilie 2008, publicată 
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la Studia Universitatis Babeş-Bolyai Series Musica 2/2008 
 
7. – Creaţia corală de Sigismund Toduţă în primă audiţie clujeană, lucrare prezentată la 
Simpozionul Internaţional de Muzicologie sub egida Academiei Române – Filiala Cluj, organizat cu 
prilejul Centenarului Sigismund Toduţă din 15-16 mai 2008.  
 
8. – „Opera Viva” în Cosi fan tutte, 10 sept. 2008, cronică publicată în Intermezzo, septembrie 2008, 
anul I, nr.1 în revista de Cultură şi Artă editată de A.M.G.D. 
 
9. – Olivier Messiaen, kortársai és tanítványai (Olivier Messiaen, între contemporani şi discipoli), 
10 decembrie, 2008, lucrare prezentată la Simpozionul Olivier Messiaen (1908-1992), la 
aniversarea a 100 de ani de la naşterea compozitorului, la U.B.B. – Teologie Reformată  
 
10. – „Enigme” pucciniene, 15 decembrie 2008, la Simpozionul Internaţional „Puccini – 150 de 
ani” organizat de Centrul Cultural Italian, Opera Maghiară de Stat, A.M.G.D., Opera Naţională 
Română  
 
Criteriul II – Prestigiu profesional 
 
 
1.  Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I 
 
 
2.  Alte citări ale lucrărilor listate mai sus 
 
 
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005 
 
 
4.  Distincţii,  premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 
 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
            
6. Studenţi internaţionali  atraţi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute)  
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
 
 
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI 
 
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 
 
 
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează 
şi valoarea) 
 
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
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11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi 
valoarea) 
 
12.  Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 
 
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 
2008: membră în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

2008: secretar ştiinţific al Facultăţii Teoretice  

2008, 16 aprilie, delegată a Instituţiei la întâlnirea cu viitorii absolvenţi de liceu  
Conducerea lucrărilor de licenţă:  

- din 2004 la F.T. şi din 2006 şi la D.E.C.I.D.– în total 32 lucrări 
2008 mai: membră în comisia de ocupare a postului de asistent univ. la A.M.G.D., Facultatea 
Teoretică, Dirijat  
2008: Conducerea lucrărilor de licenţă la F.T. (5) şi la D.E.C.I.D. (12) 
2008: membră în comisia de licenţă la F.T. şi la D.E.C.I.D. 
2008: membră în comisia de ocupare a posturilor în Învăţământul Preuniversitar 
2008: membră în comisia de admitere la master 
2008: colaborator la Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea Pedagogie Muzicală – disciplina Istoria 
muzicii  
2009 ianuarie: membră în Comisia pentru ocuparea postului de lector univ. la Universitatea Partium 
din Oradea 
 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 

 

III. Realizare remarcabilă 
(Descrieţi într-o manieră  cât mai accesibilă (în maximum 1 pagină)  cea mai importantă 

realizare ştiinţifică/tehnică/artistică din ultimii 5 ani şi impactul acesteia.) 

Editarea a două volume de referinţă:  
 
1. Arhetipuri estetice ale relaţiei ethos-affectus în Istoria muzicii, Editura MediaMusica, 

Cluj Napoca, 2006 (ISBN / EAN 973-8431-41-7 / 978-973-8431-41-6), nr. de pag.: 242 
 
2. Itinerarii muzicologice: Mozart, Puccini, Toduţă, Terényi, Editura MediaMusica, Cluj 

Napoca, 2009 (ISBN 978-973-1910-19-2), nr. de pag.: 100 
 

Data:        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră,  
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