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UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ 

DIN BUCUREȘTI 

RAPORT DE EVALUARE INSTITUȚIONALĂ 

2022 

Introducere 

Am fost invitată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 

(ARACIS) pentru a participa în calitate de expert evaluator străin alături de echipa de 

evaluare externă în vederea acreditării instituționale a Universității Naționale de Muzică din 

București (UNMB). Procesul de evaluare externă a demarat cu studierea Raportului de 

Autoevaluare al UNMB, expediat de ARACIS, site-ului universitar și materialelor prezentate 

la anexele raportului. Evaluarea propriu-zisă a avult loc cu prezență fizică în perioada 13 – 

15 mai 2022, unde am avut oportunitatea de a discuta cu toate părțile interesate cu referire 

la asigurarea calității în UNMB. 

Vizita la universitate a început cu întâlnirea preliminară a Comisiei de evaluare externă cu 

reprezentanții conducerii UNMB (rector, prorectori, decani, persoana de contact, 

responsabilii programelor de studii). A fost prezentat scopul, obiectivele și precizat 

programul vizitei de evaluare.  

Pe parcursul celor trei zile destinate vizitei de evaluare, am avut prilejul să particip la toate 

ședințele/interviurile planificate de ARACIS cu reprezentanții părților interesate: personalul 

Contabilității și al Serviciului Resurse umane, membrii Centrului de Consiliere și Orientare în 

Carieră (CCOC), ai Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) și ai Comisiei de 

etică din UNMB, personalul didactic, administrativ și de secretariat, reprezentanții 

studenților, absolvenților și angajatorilor absolvenților UNMB. 

UNMB a organizat întâlniri cu personalul instituției pentru prezentarea bazei materiale 

(vizitarea bibliotecii, mediatecii, centrelor, sălilor de concert și de studiu, secretariatelor 

facultăților UNMB, serviciul Resurse umane etc.). La solicitarea comisiei de evaluare, 

personalul vizat a prezentat dovezi suplimentare pentru întregirea imaginii asupra sistemului 

de management al calității din instituție. 

Sunt recunoscătoare directorului de misiune prof. univ., dr. Gabriela Prelipcean și 

coordonatorului echipei de experți evaluatori prof. univ., dr. Ioan Călin Roșca pentru 

coordonarea eficientă și constructivă a procesului de evaluare. Mulțumiri speciale adresez 

secretarului tehnic ARACIS, drei Elena Catană, pentru colaborare și sprijinul oferit pe toată 

perioada evaluării. De asemenea, țin să mulțumesc reprezentanților managementului de vârf 

al UNMB, dnei Rector prof. univ., dr. Diana-Asinefta Moș și dnei Prorector prof. univ., dr. 

Manuela-Luminița Giosa pentru deschidere, primire colegială și suportul oferit pentru buna 

desfășurare a vizitei de evaluare. 

Înregistrat: 2413/02.05.2022
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Sper ca obiecțiile și recomandările pe care le voi expune pe parcursul raportului să fie 

acceptate de instituție ca fiind colegiale și care vizează îmbunătățirea unor aspecte privind 

asigurarea calității în UNMB. 

 

Cadrul legal și organizațional, misiune și obiective 

Universitatea Națională de Muzică din București (UNMB) este o instituție de învățământ 

muzical superior din România, care funcționează pe baza Cartei universitare și a 

regulamentelor proprii, în conformitate cu Legea educației naționale, cu documentele oficiale 

de înființare și funcționare a instituției, cu principiile spațiului european al învățământului 

superior și sunt cunoscute de membrii comunității. 

 
Structura organizatorică a UNMB, conform organigramei, cuprinde 2 facultăți, fiecare din ele 

cu 3 departamente. Astfel, Facultatea de Interpretare muzicală (FIM) este compusă din 

trei departamente: Instrumente de Orchestră (DIO), Instrumente cu claviatură și Muzică de 

cameră (DCMC) și Canto și Artele spectacolului muzical (DCASM). Facultatea de 

Compoziție, Muzicologie și Pedagogie muzicală (FCMPm) este compusă, la fel, din trei 

departamente: Compoziție (DC); Muzicologie și Științe ale Educației Muzicale (DMSEM) și 

Dirijat, Muzică religioasă și Instrumente complementare (DMRIC). În UNMB activează o 

singură Școală doctorală (ȘD „Constantin Brăiloiu”) și câteva structuri adiționale, care 

contribuie la asigurarea calității în universitate: Departamentul de Pregătire a Personalului 

Didactic (DPPD); Serviciul de Relații Internaționale și Programe Comunitare (SRIPC) 

împreună cu Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC); Centrul pentru Educație 

Muzicală Continuă și Studii Postuniversitare (CEMCSP); Direcția de Cercetare, Inovare și 

Informare (DCII) cu mai multe centre (Centrul de Muzică Electroacustică și Multimedia 

(CmeM), Centrul de Muzică Veche (CMV), Centrul de Cercetare Științifică și Proiecte 

Artistice (CCSPA), Centrul de Informare Muzicală din România (CIMRO), Editura 

Universității Naționale de Muzică București, Musicology Today, AkadeMusica); Clubul 

Alumni UNMB; Mediateca (biblioteca, compartimentul audiovizual), Studiouri, laboratoare; 

Servicii/Direcții administrative, tehnice, juridice. 
 

UNMB își definește misiunea în acord cu valorile tradiționale conferite de cei 157 de ani de 

existență, cu cerințele practicilor artistice actuale și cu viziunea viitorului, valori ce o 

individualizează în sistemul național de învățământ superior prin claritate, distincție și 

specificitate. Astfel, Misiunea UNMB constă în a oferi talentelor muzicale din țară și 

străinătate un cadru calitativ de dezvoltare, de a le modela personalitatea și de a-i forma ca 

muzicieni profesioniști, specialiști în diferite domenii muzicale, în educație, capabili să 

realizeze performanțe artistice de vârf prin cunoștințele artistice, științifice, cultural-umaniste 

valoroase în măsură să modeleze lumea contemporană (RA, p.46). UNMB asigură 

excelența în predare, educație, cercetare științifică și în activitatea artistică (de creație, 

interpretare muzicală și de management cultural) pentru un învățământ performant, fiind una 

din universitățile care cultivă și promovează valori înalte științifice și artistice, cu vizibilitate 

internațională strategică.  
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UNMB organizează cele trei cicluri de pregătire academică în conformitate cu cerințele 

Procesului Bologna și cu legislația națională, prin promovarea programelor de cooperare și 

parteneriat academic cu instituții de profil din Europa și din alte țări în vederea compatibilizării 

și recunoașterii diplomelor pe piața muncii, și integrării în circuitul de valori universale. 

Obiectivele UNMB au ca punct de plecare realizările și performanțele obținute, precum și 

prioritățile în toate aspectele structurale și funcționale: academic și artistic, dezvoltare 

departamentală, servicii și facilități oferite studenților și profesorilor, proiecte de cooperare 

internațională, investiții și gestiunea bazei materiale, integrate în viața comunității. 

 
Carta Universității Naționale de Muzică din București este documentul de bază care oferă 

liniile directoare privind structura, strategia și principiile de funcționare, dezvoltare și 

reglementare. Prevederile Cartei au fost armonizate atât cu legislația românească, cât și cu 

principiile Spațiului European al Învățământului Superior. UNMB declară respectarea 

autonomiei universitare și a libertății academice (garantate prin Constituție și lege). Potrivit 

Cartei Universitare UNMB, comunitatea universitară este atașată valorilor democrației și ale 

statului de drept, apără aceste valori și acționează pentru promovarea lor în societatea 

românească, europeană și internațională (art. 10 (4), Carta UNMB). De asemenea, UNMB 

declară că asigură excelența și calitatea ofertei educaționale prin contribuția unui corp 

profesoral competent, motivat și orientat spre formarea de personalități cu sensibilitate 

artistică și cu pregătire temeinică în domeniul și specializările educației muzicale superioare 

– compoziție muzicală clasică/jazz-muzică ușoară, muzicologie, dirijat de orchestră/cor 

academic, interpretare muzicală instrumentală, canto, educație muzicală, culturi muzicale 

religioase ș.a. (art. 24, Carta UNMB). 

Recomandare: 

▪ Completarea site-ului universitar cu documentele strategice-cheie lipsă în limba engleză 

și asigurarea accesului public pentru a putea fi consultate la necesitate de către părțile 

interesate. 

 
UNMB are un cod de etică și deontologie (aprobat de Senatul universitar) prin care apără 

valorile libertății și integrității academice, autonomiei universitare și integrității etice, și 

dispune de mecanisme clare pentru aplicarea codului. În obiectivul instituției se află formarea 

de comportamente adecvate din punct de vedere deontologic în munca intelectuală a 

studenților, cunoașterea, aplicarea și respectarea normelor conduitei academice, precum și 

promovarea bunelor practici de conduită intelectuală. În cadrul UNMB funcționează Comisia 

de etică, care controlează aplicarea Codului de etică universitară privind activitățile de 

conducere, predare sau organizare. Senatul universitar a aprobat o comisie formată din 

cercetători/analiști de similitudini, care analizează tezele de doctorat, utilizând programul 

Semplag, recunoscut de CNATDCU. Comisia de evaluare externă a avut prilejul să discute 

cu membrii comisiei de etică despre problemele cu care s-au confruntat pe parcursul 

activității și modul în care acestea au fost soluționate. La ora actuală, comisia este formată 

din președinte și 6 membri (3 cadre didactice, secretar șef-serviciu UNMB, jurist și student). 
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Recomandare: 

▪ Completarea componenței Comisiei de etică cu membri selectați din universități similare 

sau din rândul angajatorilor pentru a rezolva mai eficient și transparent cazurile cu care 

se pot confrunta. 

 
UNMB dispune de practici de auditare internă cu privire la principalele domenii ale activității 

universitare. Auditul se realizează periodic în baza reglementărilor în vigoare, la nivel de 

instituție și subdiviziuni, rezultatele și recomandările fiind discutate anual în ședința Senatului 

și făcute publice pe site-ul instituției.  

 
UNMB are un sistem de conducere constituit în conformitate cu reglementările cuprinse în 

Legea educației naționale, cu legislația în vigoare și cu Regulamentul pentru alegerea 

membrilor în structurile și funcțiile de conducere. Mecanismul de alegere a reprezentanților 

studenților în consilii, senat sau în alte structuri reglemantate de dispozițiile normative sunt 

cuprinse în Carta universitară, precum și în regulamentele interne în vederea asigurării unui 

caracter democratic, transparent, nediscriminatoriu, cu preocupare pentru asigurarea 

dreptului studenților de a reprezenta și de a fi reprezentanți. Sistemul de conducere al UNMB 

utilizează sisteme de comunicare de tip Internet și Intranet, care implică membrii comunității 

universitare, inclusiv studenții și personalul administrativ. Angajații, dar și studenții 

beneficiază, de asemenea, de existența unei adrese de email instituționale, creată pentru 

fiecare utilizator în parte, asigurându-se, astfel, accesul la diverse resurse. 

 
Structurile de conducere ale Universității Naționale de Muzică din București includ Senatul 

universitar (40 de membri, dintre care 25% studenți), Consiliul de Administrație (rectori, 3 

prorectori, 2 decani, directorul general de administrație și un reprezentant al studenților), 

Consiliile facultăților și departamentelor. Fiecare facultate este reprezentată în Senatul 

universitar pe principiul reprezentativității pe departamente și cicluri de învățământ. Funcțiile 

de conducere de rector, prorector, decan, prodecan și director de departament nu pot fi 

cumulate. Aceeași persoană poate ocupa funcția de rector sau decan pentru cel mult două 

mandate de patru ani fiecare. 

Recomandare: 

▪ Actualizarea informației de pe site-ul universitar cu privire la componența organelor de 

conducere în limbile română și engleză. 

 
În UNMB este funcțional un Plan managerial pentru perioada 2020-2024 (plasat pe site-ul 

universitar), actualizat și adaptat, care definește strategia de dezvoltare elaborată anual sau 

în funcție de necesități. Planul strategic reprezintă instrumentul prin care se implementează 

și se realizează managementul strategic pe termen mediu și lung, și stă la baza planurilor 

operaționale (cunoscute comunității academice) pentru aplicarea căruia funcționează 

mecanisme și practici specifice. 

 
UNMB dispune de o administrație care respectă reglementările în vigoare, este eficace în 

privința organizării, numărului și calificării personalului, funcționează riguros prin serviciile 
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oferite comunității academice. Evaluarea eficienței administrației la nivel de universitate se 

realizează pe baza procedurilor și documentațiilor specifice Sistemului de Management al 

Calității. 

 
Programe educaționale, personalul didactic 

Universitatea Națională de Muzică din București are 2 facultăți și oferă programe 

educaționale la nivel de licență, master și doctorat (științific și profesional). În anul universitar 

2020-2021, Universitatea a avut 674 studenți la licență, 191 studenți la master și 96 

doctoranzi (în total – 961 studenți). UNMB oferă 7 programe de licență, prestate de cele 

două facultăți ale instituției – Facultatea de Interpretare Muzicală (FIM) și Facultatea de 

Compoziție, Muzicologie, Pedagogie muzicală (FCMPm), după cum urmează: Interpretare 

muzicală – Instrumente: pian, orgă, clavecin, vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară, 

saxofon, harpă, flaut, oboi, clarinet, fagot, trompetă, trombon, corn, tubă, percuţie, nai, 

acordeon (4 ani, 240 ECTS), Interpretare muzicală – Canto (4 ani, 240 ECTS), Compoziție 

muzicală (4 ani, 240 ECTS), Muzicologie (4 ani, 240 ECTS), Dirijat: dirijat de orchestră/cor 

academic (4 ani, 240 ECTS), Muzică (3 ani, 180 ECTS), Muzică religioasă (3 ani, 180 

ECTS), acreditate în anii 2020-2022. Universitatea are 6 programe de master de 4 semestre 

fiecare (120 ECTS), acreditate în 2019: Stilistică interpretativă instrumentală și vocală, 

Stil și limbaj compozițional, Sinteză muzicologică, Stilistică dirijorală, Educație 

muzicală contemporană și culturi muzicale religioase, Jazz și culturi muzicale pop.  

 
În cadrul UNMB există Școala Doctorală „Constantin Brăiloiu” în domeniul Muzică, orientată 

atât pe doctoratul ştiinţific, cât şi pe cel profesional, vizibilă în numărul granturilor de 

cercetare şi al publicaţiilor. Studiile universitare de doctorat pentru IOSUD-UNMB și pentru 

domeniul de studii universitare de doctorat Muzică au fost acreditate de ARACIS în 2021. 

Momentan, în UNMB sunt 15 coordonatori de doctorat, care ghidează 98 de doctoranzi. Între 

sutele de teze realizate la UNMB de-a lungul timpului se regăsesc şi prezenţe doctorale din 

Austria, Franţa, Germania, Grecia, Elveţia, Mexic, Portugalia, Serbia Muntenegru şi Statele 

Unite ale Americii, Coreea, Italia, Albania, Argentina. 

Recomandare: 

▪ Atragerea mai multor studenți străini pentru aplicarea la programele de doctorat ale 

UNMB pentru a spori vizibilitatea instituției pe plan internațional. 

 
În ceea ce privește programele oferite de Departamentul pentru Pregătirea Personalului 

Didactic (DPPD), trebuie să menționăm că peste 100 de studenți absolvesc anual modulul 

psihopedagogic I (licență) și peste 60 studenți – modulul psihopedagogic II (master), ceea 

ce confirmă relevanța acestora pentru formarea temeinică a viitorilor profesori. 

Recomandare: 

▪ Identificarea soluțiilor pentru diversificarea stagiilor de practică și mărirea numărului de 

ore pentru practica pedagogică a studenților în instituțiile de învățământ preuniversitar 

general și special (de profil). 
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În UNMB, programele de studii şi diplomele sunt revizuite periodic, prin comparaţie cu cele 

ale unor universităţi şi conservatoare de muzică europene şi internaţionale, pentru a 

corespunde dinamicii pieţei calificărilor universitare şi profesionale.  În acest scop, insituția a 

demarat un proiect extins, care s-a derulat pe perioada a doi ani (2019-2021). Proiectul a 

presupus, mai întâi, consultarea altor două universități de muzică (Academia de Muzică 

„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași – 

Facultatea de Muzică) și formularea unui punct de vedere comun în ce privește corelația 

dintre calificări, ocupații și piața muncii, după care UNMB a solicitat opinia pieței muncii prin 

contactarea unui număr de 39 de angajatori și asociații profesionale, cu care au fost purtate 

discuții pentru a identifica noi ocupații relevante pentru domeniul muzical. Demersul a fost 

efectuat în corelație cu ocupațiile existente la nivel european, prin consultarea ESCO și 

ISCO. Proiectul a fost finalizat prin aprobarea de către Ministerul Muncii, în septembrie 2021, 

a 20 de noi ocupații în domeniul Muzică. De asemenea, în procesul de formulare a 

competențelor în domeniul Muzică, coordonat la nivel național de prof. univ. dr. Olguța 

Lupu, titular UNMB, s-a avut în vedere corelarea atât la nivel național, prin consultarea a 

numeroși angajatori, cât și la nivel european, prin armonizarea cu proiectul Polifonia, derulat 

de Asociația Europeană a Conservatoarelor în perioada 2004-2014, care a urmărit stabilirea 

unui cadru comun la nivel european în ceea ce privește competențele acumulate, la toate 

cele trei niveluri de studii ale sistemului Bologna: licență, master și doctorat. În calitate de 

membru al AEC, UNMB a participat în mod direct la formularea acestor competențe, 

cunoscute sub numele de Polifonia – Dublin descriptors. 

 
În prezent, Universitatea Națională de Muzică dispune de un personal didactic remarcabil, 

compus din 219 membri (117 titulari și 94 – cadre didactice asociate), care corespunde din 

punctul de vedere al calificării profesionale și condiţiilor cerute pentru ocuparea posturilor 

prevăzute în statele de funcţii. Conform Statelor de funcții ale departamentelor, din totalul 

posturilor, 45.41% sunt conferenţiari şi profesori. Regulamentele facultăților din cadrul 

UNMB și Carta UNMB prevăd proceduri specifice pentru persoanele care nu sunt titularizate 

în învățământul superior. Angajarea în calitate de cadre didactice asociate invitate a 

specialiştilor cu activitate artistică/ştiinţifică/profesională recunoscută în domeniu se aprobă 

de către Senatul universității. Cadrele didactice asociate au cariere concertistice 

impresionante și sunt specialiști reputați, a căror valoare este recunoscută pe plan național 

și internațional. Mulți dintre aceștia au și funcția de manager în cadrul unor importante 

instituții culturale. Personalul academic este implicat constant în activități legate de 

cercetare, contribuind, astfel, la îmbogățirea rezultatelor științifice și la creșterea calității 

educației. De asemenea, este important de adăugat că personalul didactic al UNMB se 

bucură de o mare recunoaștere și apreciere națională și internațională, ceea ce duce la 

prezența acestora în organismele și juriile de specialitate din țară și străinătate, printre care, 

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR), Asociația Națională Corală 

din România (ANCR), International Musicological Society (IMS), International Society for 

Music Education (ISME) ș.a. Unii dintre profesorii universității au titlul onorific de Doctor 

Honoris Causa (conferit de universități din țară și străinătate), sunt deținători ai premiilor 
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Academiei Române, Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România sau a unor 

medalii/grade în diferite Ordine ale Statului român și ale altor state. 

Recomandare: 

▪ Sporirea ponderii personalului academic titular, cu normă didactică de bază, cu grade 

științifice și titluri științifico-didactice de conferențiari și profesori universitari. 

 
Baza materială 

Conform Raportului de autoevaluare și a informațiilor colectate în timpul vizitei de evaluare, 

constatăm că UNMB are baze materiale adecvate (și suficiente) procesului de educație și 

cercetare. UNMB dispune de spaţii adecvate pentru desfăşurarea procesului didactic, de 

creaţie artistică şi de cercetare ştiinţifică, cu sediul în strada Ştirbei Vodă nr. 33. Complexul 

universitar cuprinde cinci blocuri de clădire (blocurile A, B, C, D, E) și Mediateca 

(compartimentul bibliotecă, audio-vizual, două săli, „Auditorium”, „Aquarium”, și un studio 

ultra-performant de înregistrări, spații destinate activităților științifice și de cercetare, spații 

destinate școlii doctorale). Se adaugă un cămin, situat în str. General Berthelot nr. 8. Totalul 

suprafeţei spaţiilor de învăţământ (săli de concerte, studiouri de muzică de cameră, sala de 

operă, săli de curs, seminar, lucrări practice, laboratoare, săli de studiu, săli de lectură ale 

bibliotecii) respectă standardele specifice ARACIS pentru domeniul Arte şi este coroborat şi 

corelat cu mărimea formaţiilor de studiu.  

 
Înnoirea permanentă a bazei materiale a constituit, dintotdeauna, o prioritate a conducerii 

Universităţii. Prin dotarea spaţiilor de învăţământ şi cercetare cu instrumente muzicale 

performante (peste 600 de instrumente muzicale, 220 pupitre note muzicale, 30 pupitre cu 

lampă cu 4 cărucioare de transport, 120 pupitre orchestră hidraulice pe cărucior și 6 

cărucioare), prin achiziționarea de echipamente informatice (hard şi soft), console audio-

video şi incinte electroacustice, prin achiziţii de carte şi partitură muzicală, UNMB dovedeşte 

o preocupare neobosită în achiziţionarea de know-how şi tehnologie necesară desfăşurării 

calitative a procesului educaţional. Cele 5 săli de concert din universitate dispun de un număr 

mare de locuri, sunt dotate la cel mai înalt nivel tehnologic și cu instrumente muzicale 

performante. În anul 2021 (perioada pandemiei), în primele șase luni ale anului, precum si 

in lunile septembrie-decembrie, UNMB a contractat un număr de 36 de abonamente la 

platforma Zoom, precum si servicii de asistență tehnică pentru cele 36 de conturi, inclusiv 

pentru salvarea datelor pe hard-disk extern. UNMB are prevăzute obiective de dezvoltare a 

bazei materiale, precum şi, după caz, obiective de modernizare a spaţiilor existente, bazate 

pe planuri de investiţii realiste, în raport cu veniturile previzionate.  

 
Activitatea financiară 

Universitatea dispune de un Buget de venituri şi cheltuieli propriu, fundamentat după 

numărul de studenţi echivalenţi şi indicatorii economico-financiari şi de calitate, specifici 

activităţii de bază. Fondurile UNMB sunt constituite din fondurile pentru activitate din 

finanțele anuale ale statului, taxele de școlarizare (taxe închirieri săli, instrumente, taxe 

pentru înregistrări), din sponsorizări și din alte venituri. Conform informațiilor expuse în RA 

și consultărilor cu personalul contabilității, activitățile financiare, veniturile și cheltuielile 
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UNMB sunt bine echilibrate și armonizate cu obiectivele propuse a fi realizate, ca urmare a 

gestionării activităţii de învăţământ superior şi de cercetare/creație artistică. În afară de 

finanțarea acordată de stat, universitatea este preocupată în permanență de a atrage noi 

fonduri (prin diferite programe de cercetare, granturi, contracte, colaborări și proiecte) și de 

a realiza, astfel, mai multe venituri proprii, extrabugetare, pentru a-și menține și finanța 

activitățile la un nivel și calitate rezonabile. Drept urmare, UNMB menține de mai mulți ani 

aceleași taxe de școlarizare pentru a motiva studenții să aplice la programele de studii 

prestate și a menține acest interes pe întreaga perioadă de studii. De asemenea, trebuie să 

menționăm că, pe lângă bursele pentru studenți, acordate din alocaţii de la bugetul de stat 

conform legislaţiei în vigoare (sau alte forme de sprijin financiar), în UNMB există şi un sistem 

de acordare a burselor de excelenţă, acordate din fondurile proprii, ca urmare a unor activităţi 

de selecţie. Bursele de excelență au fost în cuantum total de 60.000 lei (în 2018), 75.000 lei 

(în 2019), 60.000 lei (în 2020) și 60.000 lei (în 2021). 

Recomandare:  

▪ Analizarea criteriilor referitoare la alocarea fondurilor destinate procesului educațional și 

cercetării/creației, încât acestea să fie distribuite echitabil tuturor programelor de studii pe 

toate cele trei cicluri de învățământ.  

 
Studenți. Transparența informației de interes public 

Analizând informația expusă în RA, constatăm că UNMB este preocupată, în permanență, 

de nevoile actuale ale educaţiei muzicale și, în acest scop, propune candidaților o ofertă 

educaţională diversificată atât la programele de studiu de licenţă, cât şi la cele de masterat. 

Planurile de învățământ și produsele curriculare sunt modernizate, actualizate și revizuite 

prin prisma celor mai noi cercetări în domeniu, cerințelor pieței muncii, precum și prin prisma 

așteptărilor, nevoilor și satisfacției studenților în raport cu programele de studii. 

 
Tot din datele prezentate în raportul de evaluare, observăm că numărul de studenți (în ultimii 

ani) evidențiază o curbă descendentă, determinată, în opinia UNMB, de mai mulți factori: 

scăderea demografiei, fenomenul accentuat de scurgere a talentelor şi inteligenţelor în 

străinătate (brain-drain), diminuarea prestigiului social al muzicianului. Pentru a echilibra 

această tendință, Universitatea a luat iniţiativa realizării unor manifestări educative pentru 

elevii de liceu şi gimnaziu la discipline care nu se regăsesc în materiile din liceu, precum 

compoziţia, dirijatul, muzicologia, în scopul îmbunătăţirii comunicării cu liceele şi şcolile de 

muzică şi a atragerii de viitori studenţi. De asemenea, sunt organizate periodic consultaţii 

gratuite pentru admitere, pe specialităţi, de către departamentele celor două facultăţi (FIM şi 

FCMPm), conform programului afişat pe site-ul UNMB.  

Recomandări: 

▪ Identificarea acțiunilor optime pentru atragerea potențialilor studenți la toate ciclurile 

universitare, inclusiv a studenților străini. 

▪ Extinderea serviciilor și activităților educaționale ale universității în vederea creșterii 

contingentului de studenți. 
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Din analiza informațiilor prezentate, constatăm că în perioada 2016 – 2021, numărul de 

parteneriate cu instituții de profil din Europa și din lume a crescut considerabil prin 

diversitatea proiectelor și programelor derulate de către UNMB în calitate de coordonator 

sau de partener, cu impact asupra beneficiarilor de mobilități (studenți, profesori, personal 

administrativ). În acest sens, UNMB are încheiate acorduri cu peste 80 de instituții partenere 

în programul Erasmus+, pe baza cărora s-au desfășurat programe de mobilități academice 

a 20 de profesori, a 17 studenți (modalități de plasament) și a 47 studenți (mobilități de 

studiu) din UNMB în instituții similare din Europa. În perioada pandemiei, unele mobilități au 

fost reprogramate pentru următorul an de studii.  

Recomandări: 

▪ Gestionarea permanentă a acordurilor existente cu instituțiile partenere, identificarea unor 

noi posibilități de cooperare academică, creșterea numărului de studenți și membri ai 

personalului academic care participă la activitățile de mobilitate. 

▪ Dezvoltarea în continuare a parteneriatelor internaționale cu instituții de învățământ 

superior (domeniul Muzică) pe dimensiunea realizării mobilităților academice bilaterale 

externe a studenților și a cadrelor didactice. 

▪ Dezvoltarea parteneriatelor cu instituții de învățământ superior artistic cu programe de 

studii similare din România în vederea realizării mobilităților academice bilaterale interne 

(la nivel național). 

 
Conform informațiilor din RA și din discuțiile cu studenții, deducem că aceștia au posibilitatea 

să desfășoare o activitate susținută de creație muzicală și cercetare științifică, fiind antrenați 

în numeroase concerte, recitaluri, granturi, proiecte de cercetare, sesiuni, conferințe, 

simpozioane științifice sau îndemnați să publice articole și studii în reviste de specialitate. 

Au acces neîngrădit la baze de date naționale și internaționale, asigurate de UNMB. 

Universitatea susține material studenții pentru participarea la aceste activități.  

 
UNMB are un regulament pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin material pentru 

studenți. Respectiv, instituția acordă burse de studiu corespunzătoare standardelor de 

referinţă subvenţionate de la bugetul de stat, burse de performanță şi alte tipuri de burse 

ocazionale, precum și burse de excelență sau premii în cadrul concursurilor studențești, 

acordate din fondurile proprii. În perioada 2018-2021, valoarea acestor burse a fost de 

255.000 lei.  

Recomandare: 

▪ Menținerea în continuare a tuturor formelor de sprijin material pentru studenți, inclusiv a 

burselor de diferite tipuri și a premiilor, acordate la concursurile din UNMB. 

 
Este îmbucurător faptul că un număr relativ mare de absolvenți ai programelor de studii de 

licență doresc să urmeze programele de master ale UNMB. Potrivit datelor raportului de 

autoevaluare, dintre absolvenţii ultimelor două promoţii ale studiilor universitare de licență, 

64.05% sunt admiși la studii universitare de masterat în domeniul Muzică. Această tendință 

denotă faptul că programele de master ale UNMB sunt atractive și contribuie considerabil la 

formarea lor în domeniile de specialitate alese.  
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Recomandare: 

▪ Ajustarea programelor de studii de master la nevoile studenților, precum și la schimbările 

din domeniu și societate, încât acestea să fie în permanență atractive pentru potențialii 

studenți.  

 
Potrivit datelor statistice prezentate, absolvenții UNMB sunt absorbiți în procent de 

aproximativ 65% de piața muncii, având contracte pe perioadă determinată sau 

nedeterminată, ceea ce demonstrează relevanța programelor de studii pentru piața muncii 

și corespunderea competențelor absolvenților cerințelor pieței muncii. În domeniul muzică, 

în afara contractelor individuale de muncă, se practică și alte forme de contract, precum cele 

încheiate în temeiul legii dreptului de autor sau convențiile civile, în care statutul muzicianului 

nu este de subordonat al unui angajator, ci de colaborator.  

Recomandări: 

▪ Consultarea periodică a angajatorilor în vederea ajustării/actualizării programelor de studii 

(de licență și master) la schimbările din domeniu și societate. 

▪ Asigurarea, în continuare, a pieței muncii cu specialiști competitivi, care să poată acoperi 

o arie de ocupații cât mai largă, sporind, astfel, rata de angajare a absolvenților în câmpul 

muncii. 

 
În ceea ce privește ghidarea în carieră, am constatat că în UNMB activează Centrul de 

Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC), care are ca activități principale consilierea 

educațională, consilierea pentru carieră și consilierea psihologică. Din informațiile prezentate 

în raport și din discuțiile avute cu personalul centrului, deducem că principalul conţinut al 

activităţilor derulate în cadrul serviciului sunt consilierea studenților cu privire la curricula 

universitară, la sistemul de credite transferabile, dar și informarea cu privire la oportunităţile 

de studiu şi perfecţionare universitară în UNMB şi în străinătate (aplicarea la programe de 

mobilități academice ERASMUS+/CEEPUS sau participare la proiecte artistice 

internaționale). De asemenea, unii studenți beneficiază în cadrul centrului de consiliere 

psihologică pe diferite probleme sau de consiliere privind proiectele individuale de dezvoltare 

a carierei. Având în vedere dimensiunea vocațională a programelor de studii, rolul de tutore 

și consilier în carieră este îndeplinit, în mare parte, de fiecare profesor de specialitate 

(profesorii au un program de consultaţii la dispoziţia studenţilor de 2 ore săptămânal).  

Recomandare: 

▪ Eficientizarea și diversificarea serviciilor de consiliere și ghidare în carieră a studenților la 

toate ciclurile de învățământ. 

 
În cadrul vizitei de evaluare, am constatat că universitatea oferă servicii variate studenţilor 

şi dispune de programe speciale pentru asigurarea unei vieţi studenţeşti de calitate, pe care 

le monitorizează şi le evaluează periodic: cămin studenţesc, sală de sport, cabinet medical, 

servicii de consiliere şi orientare în carieră, bufet-restaurant, librărie muzicală etc. În discuțiile 

purtate cu studenții, aceștia au solicitat îmbunătățirea mai multor aspecte ce țin de 

desfășurarea procesului de studiu: asigurarea cu un număr suficient de săli pentru studiu 

individual sau pentru cursuri cu un număr mai mare de studenți, extinderea programului 
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pentru studiu individual în blocurile instituției (până la 22.00), includerea în planurile de 

învățământ a mai multor discipline opționale (sau la libera alegere) pentru construirea 

propriului traseu academic (inclusiv, a unor cursuri de management sau antreprenoriat), 

îmbunătățirea condițiilor de studiu individual în căminul universității ș.a. Observații similare 

au avut și absolvenții, care consideră că UNMB trebuie să asigure studenților mai multe 

colaborări între interpreți, formații camerale și compozitori, să invite personalități notorii din 

domeniu pentru prezentarea masterclass-urilor, să asigure studenții cu mai multe ore de 

specialitate etc. 

Recomandări: 

▪ Consultarea studenților programelor de studii de licență cu privire la introducerea în 

planurile de învățământ a unor discipline opționale (pentru configurarea propriului traseu 

academic), inclusiv a unor cursuri de antreprenoriat sau management artistic. 

▪ Identificarea soluțiilor optime cu privire la asigurarea studenților cu un număr suficient de 

săli pentru studiu individual sau pentru cursuri cu un număr mai mare de studenți. 

▪ Îmbunătățirea condițiilor de studiu individual în căminul studențesc al universității. 

 
În acord cu Legea 1/2011, Art. 183, majoritatea studenților UNMB desfășoară practica în 

cadrul instituției, care pune la dispoziția acestora săli de concerte, studio-uri de înregistrări, 

săli dotate cu instrumente și aparatura necesară, arhivă documente etc. De asemenea, 

UNMB are încheiate convenții-cadru pentru practica studenților în instituții de prestigiu în 

domeniu, precum: Societatea Română de Radiodifuziune, New Europe College, Muzeul 

Național „George Enescu”, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. De aceea, 

anumite stagii de practică artistică din cadrul UNMB se finalizează cu concerte desfășurate 

pe scene importante, cum sunt Sala Radio, Filarmonica „George Enescu” sau Opera 

Națională București.  

 
La nivelul universității, periodic, sunt organizate întâlniri cu angajatorii locali/naționali (fapt 

confirmat de angajatorii participanți la interviu), cu care instituția are încheiate acorduri de 

colaborare/parteneriate. Menționăm aici, consultarea, în perioada 2016-2020, a 39 de 

angajatori și a unor instituții/asociații/fundații/uniuni profesionale în vederea identificării a 

unor noi ocupații relevante pentru domeniul muzică. Drept urmare, această acțiune s-a 

finalizat cu introducerea în COR a 20 de ocupații noi în domeniul Muzică, cărora li se adaugă 

o ocupație transferată din alt domeniu și o ocupație redenumită. Astfel, UNMB a devenit un 

actant important în procesul de armonizare dintre învățământul superior muzical și piața 

muncii. Din discuțiile cu angajatorii, am constatat că majoritatea studenților și absolvenților 

programelor de studii din UNMB dețin cunoștințe și competențe în corespundere cu cerințele 

pieței muncii. Totuși, consideră că aceștia nu sunt încă suficient de pregătiți pentru 

promovarea orelor în instituții preuniversitare de profil și acest lucru se datorează numărului 

redus de ore de practică pedagogică (2 ore la licență – Educație muzicală și Teorie/solfegii, 

și 1 oră la master). Angajatorii prezenți la interviu au recomandat universității introducerea 

în planurile de învățământ ale programelor de studii de licență a unui curs de management 

cultural. 
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Recomandare: 

▪ Mărirea numărului de ore de practică pedagogică (activă), promovate de studenții 

programelor de studii de licență și master în instituțiile de învățământ preuniversitar 

general și special (de profil). 

 
Informațiile de interes public cu privire la programele de studii și activitățile desfășurate pe 

diferite dimensiuni în cadrul UNMB sunt plasate, în principal, pe site-ul https://www.unmb.ro/,  

ceea ce constituie una dintre cele mai importante oportunități de comunicare atât cu mediul 

extern, cât și cu personalul didactic și cu studenții programelor de studii. UNMB oferă 

informaţii şi date, cantitative şi calitative, actuale şi corecte despre calificările, programele de 

studiu, diplomele şi certificatele obţinute, personalul didactic şi de cercetare, facilităţile oferite 

studenţilor, precum şi despre orice aspecte de interes public, în general, şi pentru studenţi, 

în special. Instituția asigură transparența informației de interes public cu privire la domeniile 

de activitate, programele de studii și managementul universitar, compatibile cantitativ şi 

calitativ cu cele oferite de universităţile din Spaţiul European al Învăţământului Superior. 

Totuși, datele plasate sunt parțial actualizate și sunt accesibile, mai ales, în limba română. 

Versiunea în limba engleză, din păcate, este incompletă, fapt semnalat de studenții străini, 

care nu reușesc să se informeze la timp și din date sigure cu referire la procesul de 

învățământ.  

Recomandare: 

▪ Dezvoltarea/completarea versiunii în limba engleză a site-ului universitar cu informațiile 

necesare pentru a îmbunătăți comunicarea cu studenții străini din universitate și a 

contribui mai eficient la creșterea vizibilității instituției pe plan internațional. 

 
Activitatea de cercetare științifică/creație artistică. Internaționalizare. 

Cercetarea științifică (muzicologică) și creația artistică (componistică și interpretativă) 

constituie un segment foarte important al misiunii UNMB și criteriul principal de evaluare şi 

promovare a personalului didactic şi de cercetare. Conform prevederilor Cartei UNMB, 

activitatea artistică se echivalează cu cercetarea ştiinţifică fundamentală/cercetarea aplicată. 

UNMB are elaborate Strategia de cercetare pe termen lung 2022 – 2025, Strategia pe 

termen mediu şi scurt, precum și Planuri de cercetare atât la nivelul departamentelor și 

facultăților, cât și la nivel instituțional (care includ participări la competiţii de granturi, 

concursuri, festivaluri, manifestări artistice ce se organizează la nivel naţional şi internaţional 

atât pentru cadre didactice, cât şi pentru studenţi). În acest mod, se asigură vizibilitatea 

universităţii la scară naţională, europeană şi internaţională. Cercetarea în UNMB se 

desfăşoară pe două paliere: a) cercetarea fundamentală și cercetarea aplicată, care 

cuprinde aspecte de teoria interpretării şi creaţiei muzicale. Atât proiectele științifice 

câștigate până în momentul de față, cât și cele artistice (19 la număr) au fost mai bine 

gestionate managerial și au fost diseminate publicului. 

 
Potrivit Raportului de autoevaluare, informațiilor prezentate pe site-ul universitar (cu referire 

la activitatea de cercetare) și din discuțiile cu personalul academic, am constatat că instituţia 

alocă resursele materiale, financiare şi umane necesare pentru realizarea obiectivelor 

https://www.unmb.ro/
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propuse pentru activitatea de cercetare. În UNMB, înafară de Consiliul Științific, funcționează 

Direcția de Cercetare, Inovare și Informare (DCII), ca structură de sprijin, care urmăreşte 

nivelul de implementare a experienţei dobândite şi asigură orientarea financiară 

corespunzătoare proiectelor de cercetare. DCII este coordonată de Prorectorul responsabil 

cu cercetarea ştiinţifică și artistică al UNMB și include cinci centre – Centrul de Muzică 

electroacustică şi Multimedia, Centrul de Cercetare Științifică și Proiecte Artistice, Centrul de 

Muzică Veche, Centrul de Informare Muzicală din România, Centrul de studii asupra 

muzicilor sec. XIX, care asigură un cadru performant de cercetare artistică și științifică în 

vederea derulării de proiecte inovative cu impact semnificativ asupra calității procesului 

educațional și a mediului economico-social. 

 
UNMB desfășoară o amplă activitate de cercetare atât la nivel instituțional, cât și la nivel 

național și internațional. Pentru asigurarea continuității dezvoltării proiectelor de cercetare 

științifică, în anul 2020, a fost creată o nouă unitate – Centre for Nineteenth-Century Music 

Studies (coordonat prin proiect FDI), care sprijină Școala Doctorală și DDCII din UNMB prin 

dezvoltarea unei platforme instituționale privind promovarea cercetării de vârf din domeniul 

muzical și al studiilor conexe, axată pe secolul al XIX-lea, prin cooperarea științifică și 

educațională cu parteneri din țară și din străinătate (în cadrul Consortium-ului format din 16 

instituții prestigioase din țară și străinătate). CNCMS pune la dispoziția membrilor, 

partenerilor și colaboratorilor, cursanților și comunității academice din UNMB o bază 

bibliografică de date ce cuprinde peste 6000 de titluri și documente de referință pentru 

cultura muzicală românească și internațională pe secolul al XIX-lea. Trebuie să menționăm 

că, în anul 2021, UNMB și CNCMS a fost invitată să adere la Consortium-ul Centre for 

Nineteenth-Century Studies International (CNCSI), ceea aduce plusvaloare comunității 

științifice din UNMB.   

Recomandare:  

▪ Extinderea cooperării cu alte instituții de cercetare sau de învățământ superior din țară și 

din străinătate în vederea aplicării (în parteneriat) pentru granturi de cercetare din fonduri 

europene. 

 
Din analiza materialelor prezentate la anexe și din discuțiile cu cadrele științifico-didactice, 

constatăm că activitatea de cercetare și de creație artistică este valorificată prin organizarea 

de sesiuni ştiinţifice, congrese, conferințe internaționale, festivaluri, simpozioane, publicarea 

de articole şi studii în reviste la care UNMB este editor – Musicology Today (cotată EBSCO, 

RILM și ERIH+), Revista AkadeMusica și ziarul Acord – sau co-editor (Actualitatea muzicală, 

Revista Muzica), prin publicarea articolelor în reviste internaționale (aflate în bazele de date 

ISI, BDI, EBSCO, RILM, JSTOR), prin numărul tot mai mare de cărţi semnate de membri ai 

corpului profesoral al UNMB care apar la Editura UNMB și Editura Muzicală (sau în alte 

edituri de prestigiu din ţară şi străinătate), prin granturi de cercetare/creaţie naţionale 

obţinute prin competiţie sau prin programe internaţionale. Editura UNMB este ca o rampă de 

lansare a rezultatelor cercetării personalului academic, care a publicat până în prezent peste 

330 de titluri de carte și partitură muzicală, activitatea sa fiind foarte importantă atât în 
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context naţional, dar și pe plan internațional, prin publicațiile în limbile română și de circulație 

europeană (dar și exclusiv în engleză). 

 
Pentru dimensiunea creație, în UNMB a fost constituit Consiliul Artistic (coordonat de 

prorectorul responsabil cu activitatea artistică), ale cărui atribuțiuni principale sunt legate de 

selecția evenimentelor care se desfășoară în spațiile cu destinație specifică deținute de 

universitate (săli de concerte, studiouri de înregistrări, săli de spectacole și proiecție). Pe 

lângă activitățile de cercetare științifică, DDII susține și activitatea de creație artistică prin: 

obținerea granturilor de creație artistică naționale și internaționale (prin competiţie sau prin 

programe internaționale), obţinerea unor premii din partea uniunilor de creaţie, apartenenţa 

la organizaţii profesioniste, uniuni de creaţie naţionale şi internaţionale, participări la 

manifestări cu recunoaştere internaţională. Un succes deosebit al Consiliului Artistic îl 

constituie reorganizarea Stagiunii de concerte „Noi dăm tonul” și continuarea Festivalului 

„Chei”, inițiat de UNMB, aflat la a XII-a ediție. 

 
UNMB derulează periodic simpozioane, conferințe, mese rotunde, masterclass-uri, congrese 

etc., atât la nivelul departamentelor și facultăților, cât și la nivel național și internațional, prin 

parteneriate încheiate cu Școli doctorale din România, instituții de spectacole și concerte, 

institute de cercetare și universități din afara granițelor acesteia. De asemenea, colaborările 

tot mai strânse cu Institutele culturale româneşti din Europa, Asia şi S.U.A. au extins la nivel 

internaţional această valorificare a cercetării ştiinţifice şi activităţii artistice.  

 
UNMB este puternic vizibilă pe plan internațional datorită rezultatelor consistente din 

domeniul cercetării științifice și de creație, care au fost valorificate în publicații ștințifice sau 

prin participări publice la manifestări științifice și artistice, în cadrul unor comisii de evaluare 

sau jurii ale concursurilor internaționale, prin obținerea unor premii din partea unor uniuni de 

creație și asociații internaționale din domeniu, precum și prin obținerea de granturi pentru 

cercetare și creație artistică. De asemenea, activități deosebit de importante sub aspectul 

internaționalizării UNMB sunt desfășurate constant de Serviciul de Relații Internaționale și 

Programe Comunitare (SRIPC) și de Biroul ERASMUS +.  

Recomandare: 

▪ Dezvoltarea internaționalizării în UNMB prin oferirea unor cursuri cu predare în limba 

engleză la toate programele de studii. 

 
Asigurarea calității 

Managementul calității în UNMB este bine reglementat și funcțional la toate nivelurile. 

Instituția dispune de politici pentru asigurarea calității (ca parte a managementului lor 

strategic), de structuri și procese, care implementează aceste politici. În UNMB funcţionează 

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) – structură responsabilă cu promovarea 

culturii calităţii, cu stabilirea reperelor calitative şi cantitative, elaborarea, implementarea, 

coordonarea şi aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii. La 

nivelul facultăților funcționează comisii de evaluare și asigurare a calității, alcătuite din 

decani, prodecani și șefi de disciplină. Obiectivul principal este implementarea unui sistem 
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de evaluare și asigurare a calității bazat pe politici, o structură organizatorică și documentație 

capabilă să permită monitorizarea și evaluarea, prevenirea și ajustarea intervențiilor și 

creșterea continuă a calității. 

UNMB are elaborat și aplică Regulamentul privitor la inițierea, aprobarea, monitorizarea și 

evaluarea periodică a programelor de studiu și a diplomelor emise în consens cu principiile 

adoptate în procesul Bologna, care presupun reviziuirea permanentă a programelor de 

studii. În acest demers, UNMB acordă prioritate conectării la cerințele pieței muncii în 

vederea inserției profesionale a absolvenților de la programele de studii prestate. De aceea, 

atât în procesul de inițiere, cât și de revizuire, instituția consultă angajatorii pentru a identifica 

cerințele pieței muncii în raport cu competențele absolvenților, informație corfirmată și de 

angajatorii prezenți la interviu. De asemenea, la revizuirea programelor de studii sunt 

consultați atât cadrele didactice, studenții, cât și absolvenții programelor de studii. 

În UNMB există și se aplică Regulamentul de examinare și notare a studenților și 

Regulamentul de activitate profesională a studenților, care includ și proceduri de rezolvare 

a contestațiilor legate de examinare și notare. 

În ceea ce privește existența procedurilor de evaluare periodică a calității corpului profesoral, 

trebuie să subliniem că UNMB are elaborat Regulamentul privind evaluarea periodică a 

calității corpului profesoral, în baza căruia se desfășoară anual evaluarea cadrelor didactice 

de către studenți, autoevaluarea și evaluarea de către directorul de departament, decan și 

rector, precum și evaluarea colegială. După cum se afirmă în RA, criteriile pe baza cărora 

se realizează aceste evaluări sunt stabilite prin comparație cu universități performante din 

țară și din străinătate, fiind aplicate principii corecte, nediscriminatorii și transparente de 

evaluare a calității procesului didactic și de cercetare. Aceste aspecte au fost confirmate în 

procesul discuțiilor purtate de comisia de evaluare externă cu membrii Comisiei de Evaluare 

şi Asigurare a Calităţii (CEAC), angajatorii, studenții, absolvenții și personalul didactic. 

Rezultatele prelucrate statistic sunt discutate şi analizate la facultăţi şi la nivelul instituţiei, şi 

constituie o bază de informaţii în vederea îmbunătăţirii activităţilor didactice şi a relaţiei cu 

studenţii (analiza rezultatelor acestor evaluări sunt prezentate la Anexele RA). 

Recomandare:  

▪ Elaborarea planului de acțiuni în conformitate cu rezultatele obținute în urma chestionării

studenților cu privire la evaluarea cursului și a cadrului didactic responsabil de curs.

În concluzie, considerăm că rezultatele obținute de cadrele didactice și studenții UNMB la 

nivel internațional (vizibilitatea cercetării științifice și a creației artistice, mobilitățile prin 

programul ERASMUS+, absolvenți admiși la master în universități de prestigiu sau angajați 

în străinătate etc.) sunt garanția calității învățământului din UNMB, a deplinei concordanțe 

de nivel cu instituții de învățământ superior din străinătate și a corelării cu piața națională și 

internațională a muncii. 



16 

Observații finale 

UNMB se poziționează în topul celor mai bune instituții de învățământ superior din România 

în domeniul Muzică, la care se aliniază celelalte universități de profil din țară. Instituția 

promovează o cultură organizațională exemplară prin respectarea tradițiilor și integrarea 

valorilor înalte științifice și artistice, principiilor și practicilor în acord cu exigențele unei 

societăți democratice și cu cerințele pieței muncii. Succesul UNMB se datoreză, în principal, 

personalului academic notoriu, care aduce, continuu, plusvaloare instituției și domeniului, 

precum și vizibilitate considerabilă pe plan național și internațional prin participări la 

manifestări științifice și artistice de mare anvergură, dar și prin promovarea talentelor 

veritabile, formate în universitate. UNMB răspunde pe deplin cerințelor standardelor 

educaționale și de formare profesională specifice, precum și standardelor europene de 

educație și cercetare științifică/creație artistică. 

Raportul elaborat de subsemnata reflectă percepția proprie asupra culturii organizaționale și 

sistemului de management al calității din Universitatea Națională de Muzică din București, 

bazată pe analiza documentelor și informațiilor prezentate de instituție în Raportul de 

autoevaluare și pe discuțiile avute cu părțile interesate în cadrul vizitei de evaluare externă. 

Sper ca unele recomandări formulate să contribuie la îmbunătățirea calității în universitate. 

În final, vreau să aduc mulțumiri Rectorului, prorectorilor, precum și întregului personal al 

UNMB pentru sprijinul acordat în timpul vizitei de evaluare. Mulțumiri aparte adresez  

ARACIS pentru oportunitatea de a participa la procesul de evaluare externă instituțională. 

02.05.2022 

  Emilia MORARU, 

conf. univ., dr. în studiul artelor, 

Maestru în Artă, 

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice 

Chișinău, R. Moldova 


