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Cercetare
1. Cercetare inter și multidisciplinară prin teme colective și
Individuale de cercetare
2. Workshop-uri pe discipline
3. Conferințele Spiru Haret
4. Lectorate de vară ( compoziție și etnologie – etnomuzicologie)
5. Sesiuni științifice ale cadrelor didactice, studenților și
masteranzilor
6. Analele USH – Seria Arte
7. Caietele științifice ale studentului și masterandului - Seria Arte
Creație artistică și interpretare
Creația artistică românească și valorificarea sa prin:
1. Concertele claselor de compoziție
2. Concertele studenților, absolvenților și a masteranzilor
3. Cursuri de măiestrie pentru Canto și Instrumente

Cercetare
1. Teme colective de cercetare fundamentală
- Sincretismul spectacolului contemporan (dans, muzică, literatură,
vorbire)
- Teatru folcloric – valențe educative și artistice
- Teatrul dramatic – abordări specifice pentru muzică și teatru
- Perspective ale interpretării științifice ale datelor privind modurile
din punct de vedere teoretic și etnomuzicologic
2. Teme colective de cercetare aplicată
- Sunetul muzical component al ritualurilor agrare și abordările
științifice ale studiului său – acustică, teorie muzicală clasică,
etnosonologie, creație muzicală contemporană
3. Teme individuale de cercetare
4. Manifestări științifivce organizate de facultate
Workshop etnomuzicologic – etnologic, compoziție,
teorie muzicală, solfegiu, măiestrie interpretativă vocală,
corală și instrumentală, artă teatrală, teorie teatrală
(trimestrial
- Atelier de explorare a dramaturgiei contemporane
- Metodologii de culegere și valorificare a materialului
folcloric existent pe teren. Perspective, etnomuzicologice,
etnologice și de antropologie culturală.
Simpozion științific ( martie , decembrie pentru
cadrele didactice)
Sesiune anuală de comunicari științifice ale studenților
și masteranzilor ( mai, noiembrie)
Cercuri științifice studențești
Conferințele Spiru Haret desfașurate lunar în tandem
cu Specializarea Arta Actorului
Lectorate de vară Vacanțele muzicale și creativ stiințifice
Spiru Haret ( pentru Compoziție ,
Etnomuzicologie, Etnologie)

5.

Analele USH – Seria Arte , nr. 1/2010. 2/2011 și 3/2012

6. Caietele științifice ale studentului și masterandului – Seria Arte (
cu materiale ale sesiunilor studențești/master din 2011 și 2012)

Creație artistică și interpretare
1. Concertele claselor de compoziție ( aprilie - mai)
2. Concertele absolvenților, studenților și masteranzilor ( aprilie, mai,
decembrie)
3. Master classes pentru Canto și Instrumente (perioada de vară)
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