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COMPETENŢE GENERALE ŞI DE SPECIALITATE DEZVOLTATE
ÎN CADRUL SPECIALIZĂRII:
PEDAGOGIE MUZICALĂ
Absolvenţii acestei specializări muzicale dezvoltă pe parcursul anilor de studiu o serie de
competenţe, atât generale, cât şi profesionale, de specialitate. Acestea se sintetizează astfel:
1. Competenţe generale
- capacitatea de a desfăşura activităţi competente, într-un cadru profesional exigent,
desfăşurând activităţi atât independente cât şi echipă;
- capacitatea de a comunica într-o limbă de largă circulaţie internaţională;
- capacitatea de a preda fiecare dintre materiile de specialitate însuşite şi promovate de-a lungul
anilor de studii, atât în ciclul primar cât şi în cel gimnazial, în măsura în care titularul
diplomei de licenţă în pedagogie muzicală deţine certificat de absolvire a modulului de
pregătire pedagogică;
- capacitatea de organizare eficientă a timpului disponibil pentru finalizarea unei lucrări;
- dexteritatea de a se adapta cerinţelor educaţionale moderne;
- capacitate de a sintetiza cunoştinţele însuşite, şi de observa esenţialul unei probleme;
- abilităţi de a utiliza tehnologia informatică de ultimă oră, cu aplicaţie în domenii de
specialitate muzicală;
- capacitate de rezistenţă la suprasolicitări profesionale şi la stres.
2. Competenţe de specialitate
- cunoaşterea aprofundată, înţelegerea şi utilizarea conceptelor de bază ale muzicii, în procesul
educaţional de predare, atât în ciclul primar cât şi gimnazial;
- capacitatea de a aplica toate noţiunile teoretice însuşite, în activitatea de specialitate practică,
de a analiza creaţii din întreaga literatură muzicală, prin pătrunderea esenţei constructive
logice a acestora;
- capacitatea de a organiza şi îndruma formaţii muzicale instrumentale şi vocale, de a asigura
managementul activităţilor artistice, în special muzicale (serbări, concerte, concursuri,
festivaluri);
- capacitatea de a interpreta lucrări muzicale vocale şi instrumentale, solo, sau în ansamblu;
- capacitatea de a dirija formaţii vocale – corale, precum şi cea de a compune lucrări muzicale
pentru coruri de copii, şi de a improviza creaţii muzical-instrumentale, organistice.
- capacitatea de a asigura partea muzicală a diverselor servicii religioase;
- capacitatea de a canta la urmatoarele instrumente: orgă, Blockflöte, chitară
- abilităţi de tehnoredactare text şi muzică, de formatare şi editare de partituri muzicale.
3. Statutul profesional
Posesorul acestei diplome de licenţă în pedagogie muzicală poate activa în orice instituţie
de profil muzical (operă, filarmonică etc.), şi poate ocupa posturi de corist, dirijor de cor,
instrumentist. Poate funcţiona şi ca secretar artistic-ştiinţific, manager, în cadrul diferitelor
instituţii de spectacole. Poate activa şi în cadrul unor edituri muzicale, ca redactor de partituri.
El poate activa de asemenea în cadrul bisericilor, ca referent sau consilier muzical, dirijor
de cor ecleziastic, şi ca organist.
In condiţiile promovării Modulului Pedagogic, deţinătorul acestei diplome poate activa ca
şi cadru didactic în specialitatea MUZICĂ, în orice unitate de învăţământ de stat sau privat de la
nivelul preşcolar, inclusiv nivelul primar, până la nivelul gimnazial.

