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A. Plan general
I. Cercetare
1. Cercetare inter- şi multidisciplinară prin teme colective şi individuale de cercetare
2. Workshop-uri pe discipline
3. Sesiuni ştiinţifice ale cadrelor didactice, studenţilor şi masteranzilor
4. Analele USH – Seria Arte
5. Jurnalul Artelor (Journal of Arts) – periodic ştiinţific online

II. Creaţie artistică şi interpretare
Creaţia artistică universală / românească şi valorificarea sa prin :
1. Concertele studenţilor, absolvenţilor şi a masteranzilor
2. Spectacole Atelier studenţesc la Black Box Studio Sud

B. Plan detaliat
I. Cercetare
1. Teme colective de cercetare fundamentală care continuă şi în 2013:
- Sincretismul spectacolului contemporan (dans, muzică, literatură, vorbire)
- Teatru folcloric – valenţe educative şi artistice
- Teatrul dramatic – abordări specifice pentru muzică şi teatru
- Perspective ale interpretării ştiinţifice a datelor privind modurile (din punct de
vedere teoretic şi etnomuzicologic)

2. Teme colective de cercetare aplicată care continuă şi în 2013:
- Sunetul muzical - component al ritualurilor agrare şi abordările ştiinţifice ale
studiului său (acustică, teorie muzicală clasică, etnosonologie, creaţie muzicală
contemporană)
3. Teme individuale de cercetare
4. Manifestări ştiinţifice organizate de facultate:
- Workshop pe diferite discipline - teorie muzicală, solfegiu, armonie, istoria
muzicii universale şi româneşti, estetică/stilistică, măiestrie interpretativă vocală,
corală şi instrumentală, artă teatrală, teorie teatrală (trimestrial)
- Atelier de explorare a dramaturgiei contemporane
- Noi metodologii de predare şi de cercetare în domeniul teoretic muzical,
muzicologic şi de interpretare muzicală
- Atelier: Cum redactăm o lucrare de cercetare ştiinţifică în domeniul
artelor?
- Simpozion ştiinţific anual al cadrelor didactice din Facultatea de Arte
(noiembrie / decembrie)
- Sesiune anuală de comunicari ştiinţifice (studenţi şi masteranzi (aprilie / mai)
- Săptămâna „Şcoala altfel”, ediţia a II-a - luna aprilie (manifestare organizată
cu ajutorul Inspectoratului Şcolar al sect. 4)

5. Analele USH – Seria Arte, nr. 2/2011, 3/2012, 4/2013
6. Jurnalul Artelor (Journal of Arts) – publicaţie ştiinţifică periodică online

II. Creaţie artistică şi interpretare
1.

Ziua porţilor deschise: concerte/spectacole/ateliere ale absolvenţilor, studenţilor şi

masteranzilor (mai)
2. Concertul de Crăciun (decembrie)
3. Spectacole la teatrul studenţesc Black Box Studio Sud (lunar)
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