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Pentru pregătirea pedagogică, psihologică şi didactică a studenţilor care 

doresc să obţină şi calificarea de profesor, ca şi pentru perfecţionarea 

competenţei profesionale a personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

la disciplinele Educaţie muzicală generală, Educaţie muzicală specializată – 

Instrumente şi Canto, Artele spectacolului – Teatru, Coregrafie, Educaţie 

plastică generală şi specializată, în subordinea Senatului şi a Rectoratului 

funcţionează Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic în cadrul 

căruia cadre didactice titulare şi asociate predau disciplinele psiho-pedagogice, 

didactica disciplinelor artistice şi practica pedagogică: 

Didactica educaţiei muzicale și artistice; Practică pedagogică; Educaţie 

inteculturală, Proiectarea şi managementul programelor educaţionale - 

Muzica, Teatru, Coregrafie, Arte vizuale si Design – prof. univ. dr. Eugenia 

Maria Paşca 

Fundamentele pedagogiei; Teoria şi Metodologia curriculumului, Teoria şi 

Metodologia instruirii şi evaluării, Managementul clasei de elevi – Muzica, 

Teatru si Coregrafie, Managementul clasei de elevi – Muzica, Teatru si 

Coregrafie, Arte vizuale si Design - lect. univ. dr. Ona Ionica Anghel 

Psihologia educaţiei, Fundamentele pedagogiei; Teoria şi Metodologia 

curriculumului, Consiliere şi orientare; Psihopedagogia tinerilor şi 

adulţilor - Muzica, Teatru, Coregrafie, Arte vizuale si Design; Instruire 

asistată de calculator - Muzica, Teatru si Coregrafie – conf. univ. dr. Dorina 

Geta Iuşcă 

Teoria şi Metodologia instruirii şi evaluării, Practică pedagogică – 

educaţie plastică; Didactica educaţiei artistico - plastice; Instruire asistată 

de calculator – Arte vizuale si Design - lect. univ. dr. Ana Maria Aprotosoaie 

Iftimi 

Didactica educaţiei teatrale – lect. univ. dr. Ioana Petcu Pădurean 

Didactica educaţiei coregrafice – lect. univ. dr. Cristina Todi 

Didactica artei vocale – lect. univ. dr. Mihaela Loredana Gârlea 

Didactica pianului – lect. univ. dr. Ioan Florin Diaconu 

Didactica instrumentelor de coarde – lect. univ. dr. Luminița Valentina 

Ciobanu 

Didactica instrumentelor de suflat şi percuţie – lect. univ. dr. Călin Fărcășel 
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