
UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
Nr. __________ / ____________

FIŞA POSTULUI NR. __________
Prezenta constituie anexa la contractul de muncă nr.  ___________ / ___________

I. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A POSTULUI 

Denumirea instituţiei publice: UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
Compartimentul:  Departamentul de Teatru, Muzică şi Arte plastice
Titularul postului:  
Denumirea postului:  Maestru de studii – canto IS
Gradul profesional al 
ocupantului postului

 Maestru de studii – canto IS

Nivelul postului: De execuţie

II. STANDARDUL DE PERFORMANŢĂ ASOCIAT POSTULUI

a) cantitatea

- realizarea în întregime a activităţilor propuse, aşa cum reiese din descrierea 
activităţilor
- activităţile postului necesită creativitate, gândire alternativă pentru a 
dezvolta noi idei şi răspunsuri la problemele create de muncă

b) abilităţi

- abilitatea de a asculta şi de a înţelege informaţiile şi ideile prezentate prin 
viu grai
- abilitatea de exemplificare pentru coordonarea poziţiei corporale în timpul 
impostaţiei vocale
- abilitatea de a comunica informaţii şi idei prin viu grai astfel încât studenţii 
să înţeleagă cerinţele
- abilitatea de a inventa idei personale despre un subiect sau situaţie anume, 
sau de a dezvolta modalităţi creative pentru a rezolva o problemă

c) comunicarea 

- acordarea unei atenţii complete la ce au de spus alte persoane, acordarea 
timpului necesar pentru a înţelege argumentele prezentate
- punerea de întrebări atunci când este necesar, şi capacitatea de a nu-i 
întrerupe pe ceilalţi în momente nepotrivite
- folosirea dialogului pentru a transmite cât mai eficient informaţiile necesare

d) utilizarea resurselor

- ghidarea şi direcţionarea studenţilor, inclusiv prin stabilirea standardelor de 
performanţă şi monitorizare a performanţelor.
- punerea laolaltă a membrilor unui grup sau interacţionarea dintre grupuri 
pentru a realiza diverse sarcini

e) modul de realizare

- cunoaşterea comportamentului şi performanţelor, a diferenţelor individuale 
privind abilităţile, personalitatea şi interesele, metodele de învăţare şi de 
motivare a studenţilor
- cunoştinţe privind metodele de predare a disciplinei canto din planul de 
învăţământ, susţinerea cursurilor atât pentru grupuri de persoane cât şi lucrul 
individual cu studenţii
- cunoştinţe legate de teoria muzicii şi tehnicile necesare pentru realizarea 
cântului 
- activităţi realizate împreună cu studenţii, comentarii teoretice precum şi 
exemplificări practice, pentru o mai bună înţelegere de către aceştia



III. DESCRIEREA POSTULUI
1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:

1.1.  Pregătirea de bază : Studii superioare de specialitate – Interpretare muzicală – canto 
_________________________________________________________________________________

1.2. Pregătirea de specialitate : 
_________________________________________________________________________________
2. Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului: Experienţă didactică şi scenică.
_________________________________________________________________________________
3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului:  

- capacitatea de comunicare privind tehnica de predare
- abilitatea de a comunica cu studenţii şi terţi
- capacitatea de organizare a cursurilor, stabilirea standardelor de performanţă şi monitorizare a 

performanţelor. 
4. Responsabilitatea implicată de post 
- _________________________________________________________________________________
5. Sfera de relaţii (de a intra în relaţii, de a răspunde) _____________________________________
_________________________________________________________________________________
6. Alte criterii  ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

IV. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR CORESPUNZĂTOARE POSTULUI
- Aplicarea metodelor, tehnicilor, procedeelor şi a stilurilor preluate din arta cântului vocal, în vederea 
construirii rolului lirico – dramatic ;
- Dezvoltarea expresivităţii corporale scenice şi de actorie, în procesul de pregătire a artistului lirico - 
dramatic;
- Creşterea rezistenţei corpului la efort vocal;
- Obţinerea creativităţii în mişcare şi în cânt;

                     RECTOR,                                                                                                       DECAN, 
Prof. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan                           Prof.dr. Teodor Niţă 

  

     
  
 DIRECTOR DEPARTAMENT
     Prof.dr. Gabriel Bulancea                                                    SALARIAT: Am luat la cunostinţă

semnatura:___________________________
  

    Data:

Direcţia juridică şi  Resurse Umane, Alexandu Dragoş Opreanu:
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