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REZUMAT 
Luând act de o directivă a Parlamentului European ce 
vizează importanța suținerii în viitor a dezvoltării 
învățământului la distanță susținut prin mijloace TIC, 
articolul de față argumentează viabilitatea unei astfel de 
strategii și în cazul învățământului superior muzical 
românesc, printr-o metodă mixtă de predare ce nu doar 
că poate atinge aceleași deziderate de performanță ca și 
cele ale învățământului clasic, ci reprezintă în sine o 
strategie de supraviețuire pe termen lung, fără de care nu 
se va putea ține pasul cu exigențele educaționale ale 
viitorului.  

Cuvinte cheie 

Învățământ superior muzical, învățământ la distanță, 
Parlamentul European, învățământul viitorului 

INTRODUCERE 
Învățământul muzical este prin excelență conservator în 
ceea ce privește actul didactic propriu-zis; această stare 
de fapt se datorează suspiciunii cu care, pe nedrept, sunt 
privite mijloacele moderne de predare – învățare de către 
profesorii de muzică, mai ales de către cei care predau 
discipline practice. De foarte multe ori este expus 
argumentul prin care muzica se poate învăța doar în 
cadrul unui act didactic caracterizat de contactul 
nemijlocit între profesor și elev sau student. Acest aspect 
este, în parte, adevărat și elocvent formulat dacă se face 
abstracție de tendița negativă ce extinde această aserțiune 
asupra întregului proces didactic muzical. 
Un aspect ce trebuie clarificat înainte de orice îl 
constituie caracterul complex al învățământului muzical. 
De multe ori privit ca un tot unitar, impropriu de adaptat - 
în virtutea celor expuse anterior - mijloacelor didactice 
moderne, totuși, învățământul muzical este în realitate un 
proces format (indiferent de specializarea la care ne 
referim) din două componente: cea teoretică și cea 
practică, fiecare cu un set propriu de subdomenii 
(discipline) absolut necesare formării viitorului muzician. 
Fără a intra în exemplificări, este cunoscut faptul că nu 
există nicio specializare muzicală în instituțiile de 
învățământ superior de profil care să nu includă sine qua 
non aceste două componente.  
Este adevărat deci că dimensiunea acumulării de abilități 
muzicale practice (evidentă în cazul specializărilor 
instrumentale sau de muzică vocală, precum și în cazul 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Taking note of a directive of the European Parliament 
regarding the importance of supporting the future 
development of distance learning based on ICT means, 
the present article argues for the viability of such a 
strategy in the case of Romanian musical higher 
education as well, through a mixed method of teaching 
which can do more than merely achieve the same 
performance goals as those of classical education, and 
be in itself a long-term survival strategy without which it 
will not be possible to keep up with the educational 
demands of the future. 

Keywords 
Higher music education, distance learning, European 
Parliament, education of the future 

INTRODUCTION 
Music education is par excellence conservative in terms 
of the teaching act itself; this fact is due to the suspicion 
with which, unjustly, the modern means of teaching and  
learning are viewed by music teachers, especially by 
those who teach practical disciplines. Many times we 
hear the argument that music can only be learned within a 
didactic act characterized by the direct contact between 
teacher and pupil or student. This aspect is, in part, truly 
and eloquently formulated if we ignore the negative 
tendency that extends this assertion onto the whole 
process of music teaching. 

An aspect that must be clarified before anything else is 
the complex character of music education. Often 
regarded as a unitary whole, unsuitable for adaptation, by 
virtue of the above, to the modern didactic means, in 
reality music education is nevertheless a process formed 
(regardless of the specialization to which we refer) of two 
components: the theoretical and the practical one, each 
with its own set of sub-domains (disciplines) that are 
absolutely necessary for the formation of the future 
musician. Without going into unnecessary details, it is a 
known fact that there is no musical specialization in 
higher education institutions that does not include sine 
qua non these two components. 
It is true, therefore, that the size of the accumulation of 
practical musical skills (evident in the case of 
instrumental or vocal music specialties as well as in 
conducting) would have major difficulties in meeting the 
assumed educational objectives if it were carried out in a 
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dirijatului) ar întâmpina dificultăți majore în îndeplinirea 
obiectivelor educaționale asumate dacă s-ar desfășura 
într-un context pur on-line, însă acest aspect nu infirmă 
posibilitatea unei mai mari adaptabilități la resursele TIC 
în procesul educativ contemporan, ci se transformă, 
privind contextul general în care Uniunea Europeană 
vede învățământul superior al viitorului, într-o pledoarie 
pentru învățământul de tip mixt, care combină elemente 
ale procesului didactic clasic cu cele ale învățământului 
la distanță.  
Dorim să subliniem remarca anterioară, privitoare la 
modul în care Uniunea Europeană vede universitatea 
viitorului, întrucât aceasta ar trebui să fie un indice 
fundamental în proiectarea strategiilor de evoluție a 
învățământului românesc din toate domeniile, inclusiv cel 
muzical. O continuă stare de ignorare a contextului 
european nu ar avea ca efect pe termen lung decât 
scăderea competitivității învățământului muzical 
românesc față de cel din celelalte țări ale unei Uniuni 
Europene din ce în ce mai unite, punându-l la un moment 
dat pe acesta, într-un viitor nu prea îndepărtat, în fața 
riscului dispariției totale.  
Această problemă se poate pune și viceversa, în mod 
pozitiv, astfel o adaptare rapidă la cele mai noi tendințe 
europene ar însemna accederea la poziții de top în 
clasificarea universităților, aspect ce ar aduce instituțiile 
românești de învățământ superior într-un context de lideri 
regionali ai estului Uniunii Europene, acest fapt 
însemnând studenți, concurență și, în final, calitate 
sporită a produsului educațional. 

Importanța rezoluției P8_TA (2017) 0324 
pentru  planificarea evoluției învățământului 
superior muzical românesc 
În data de 12 septembrie 2017 s-a finalizat, prin vot și 
pronunțare, procedura de emitere a Rezoluției P8_TA 
(2017) 0324 a Parlamentului European, care se 
intitulează: Învățământul superior complementar și la 
distanță ca parte a strategiei europene de învățare pe 
tot parcursul vieții.  
În mod evident, această rezoluție atinge un domeniu 
educațional ce implică resurse TIC. Mai mult, prin 
calitatea sa de act oficial cu caracter programatic al 
Uniunii Europene, documentul descoperă celor interesați 
să îl studieze anumite elemente ce definesc universitatea 
viitorului în concepția UE.  
Importanța unui astfel de document pentru o țară membră 
UE precum România nu are nevoie de nicio argumentație 
adițională. 
Fără a încărca inutil spațiul acestui articol, dorim totuși să 
spicuim câteva paragrafe considerate de noi relevante și 
pentru învățământul superior muzical, din cadrul acestui 
document (în Bibliografie cititorul va putea găsi adresa 
de internet oficială unde documentul poate fi consultat în 
toate limbile uniunii europene).  
Astfel, în secțiunea de argumentare a necesității 
documentului, găsim redactate următoarele:  
A. întrucât sistemele de învățământ se confruntă cu 
provocări semnificative în urma transformării digitale, 
fapt care afectează procesele de predare și de învățare, 
fiind necesară consolidarea capacității de incluziune 
socială, de participare civică și de dezvoltare personală, 
precum și promovarea valorilor democratice europene și 

 

purely online context. However, this aspect does not deny 
the possibility of greater adaptability to ICT resources in 
the contemporary educational process, but transforms, 
regarding the general context in which the European 
Union sees the higher education of the future, into a plea 
for the mixed type education, which combines elements 
of the classical didactic process with elements of the 
distance learning system. 
We would like to emphasize the previous remark, 
regarding the way the European Union sees the university 
of the future, as this should be a fundamental index in 
designing strategies for the evolution of Romanian 
education in all fields, including music. A continuous 
state of ignorance of the European context would have no 
other long-term effect than to diminish the 
competitiveness of the Romanian music education as 
compared to that of the other countries of an increasingly 
united European Union, placing it at a certain moment in 
time, in a not very distant future, before the risk of total 
disappearance. 
This problem can also be considered in a positive way, as 
a rapid adaptation to the latest European trends would 
mean access to top positions in the classification of 
universities, an aspect that would bring the Romanian 
higher education institutions in a context of leaders of the 
Eastern European Union regions, which would stimulate 
students, competition and, finally, an increased quality of 
the educational product. 

The importance of the P8_TA (2017) 0324 
resolution for the planning of the evolution 
of the Romanian musical higher education 
On September 12, 2017, the procedure for issuing 
European Parliament Resolution P8_TA (2017) 0324, 
entitled: Complementary and distance learning as part of 
the European lifelong learning strategy, was finalized by 
vote and pronouncement. 
Obviously, this resolution reaches an educational field 
that automatically involves ICT resources. Moreover, by 
its quality as an official act of programmatic character of 
the European Union, the document reveals to those 
interested in studying it, certain elements that define the 
university of the future in EU’s conception. 
The importance of such a document for an EU member 
country such as Romania does not need any additional 
argument. 
Without unnecessarily loading the space of this article,  
we would nevertheless like to clarify some paragraphs 
from the said resolution which we consider relevant for 
the higher musical education as well (in the References 
the reader will be able to find the official Internet address 
where the document can be consulted in all the languages 
of the European Union). 
Thus, in the section arguing the necessity of the 
document, we find the following: 
A. whereas education systems are facing significant 
challenges as a result of the digital transformation, which 
are impacting teaching and learning processes, and the 
need to bolster the capacity for social inclusion and civic 
participation as well as personal development, and to 
enhance European democratic values and tolerance with a 
view to fostering open-mindedness and preventing 



Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical

9

[ 

a toleranței, pentru a încuraja un spirit deschis și a 
preveni intoleranța de orice tip; întrucât autonomizarea 
digitală și încrederea în sine reprezintă condiții prealabile 
esențiale pentru construirea unor societăți puternice și 
pentru susținerea unității și a proceselor de integrare în 
UE; 
C. întrucât trebuie depuse mai multe eforturi pentru a 
consolida sinergiile dintre învățământ și ocuparea forței 
de muncă, atât prin facilitarea intrării pe piața forței de 
muncă, cât și prin oferirea unor posibilități de actualizare 
constantă a competențelor sau de dobândire a unor noi 
competențe pe parcursul întregii cariere; 
D. întrucât învățământul superior complementar și la 
distanță contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea 
personală și la formarea capitalului uman; 
E. întrucât educația la distanță și învățământul superior 
complementar sunt instrumente importante, care oferă 
oportunități educaționale flexibile și personalizate pentru 
toți, fără nicio discriminare; subliniază, în acest sens, 
importanța extinderii strategiilor de acces; 
H. întrucât învățământul superior la distanță reprezintă o 
oportunitate, în contextul unui învățământ complementar 
academic, care, în special datorită flexibilității sale, 
permite atingerea echilibrului între studiu, viață 
profesională și familie; 
U. întrucât tendința instituțiilor de învățământ superior de 
a fi statice face dificilă reforma programelor de 
învățământ, a regulilor privind cursurile și examenele și a 
cerințelor de intrare; 
În partea rezolutivă propriu-zisă a documentului, dorim 
să reținem, prin excelență, următoarele paragrafe prin 
care Parlamentul European:  
21. solicită universităților să pună accentul pe 
învățământul la distanță într-o măsură din ce în ce mai 
mare, extinzându-l și la cursurile profesionale gratuite de 
scurtă durată; 
30. subliniază necesitatea ca tinerii să dezvolte 
competențe de învățare independente (inclusiv 
organizarea muncii, prelucrarea informației, gândirea 
critică și motivația), astfel încât, pe viitor, aceștia să 
poată utiliza în mod eficient tehnologii avansate pentru 
a-și dezvolta competențele prin intermediul 
învățământului la distanță; 
32. recunoaște că învățământul la distanță încurajează 
dezvoltarea domeniilor interdisciplinare și urmarea 
studiilor internaționale; 
33. invită universitățile să își extindă oferta de învățământ 
la distanță; 
36. constată cu regret că lipsa de competențe în domeniul 
TIC reprezintă o problemă majoră în prezent, atât în 
rândul cadrelor didactice, cât și al cursanților; reiterează 
importanța competențelor tehnologice pentru a putea 
valorifica potențialul învățării la distanță și pentru a putea 
facilita implementarea de noi metode de predare și de 
învățare; 
49. recunoaște că atât învățarea mixtă, cât și cea on-line, 
continuă să fie importante, în special în contextul 
educației și formării profesionale; subliniază faptul că o 
combinare a tehnologiilor digitale de înaltă calitate cu 
oportunitățile de învățare față în față conduce la rezultate 
mai bune ale cursanților și, prin urmare, încurajează 

 

intolerance of every kind; whereas, digital empowerment 
and self-confidence are an essential prerequisite for 
building strong societies and helping the unity and 
integration processes within the EU; 
C. whereas further efforts need to be made to enhance the 
synergies between education and employment, both by 
facilitating entry into the labour market and by enabling 
individuals to constantly update their skills or to learn 
new skills throughout their careers; whereas Member 
States need to find ways to protect or promote longer 
term investment in education, research and innovation; 
D. whereas academic further and distance education 
make a significant contribution to the individual’s 
personal development and to the formation of human 
capital and should be made an integral part of the 
European lifelong learning strategy; 
E. whereas academic further and distance education play 
an increasingly important role in facilitating the 
adaptation of workers to economic and technological 
change throughout their professional lives; whereas, by 
2025, 49 % of all job openings in the EU (including both 
new and replacement jobs) will require high-level 
qualifications, 40 % will require medium-level 
qualifications and only 11 % low or no qualifications; 
H. whereas distance education is one possible approach, 
in the context of academic further education, that because 
of its flexibility is particularly conducive to ensuring a 
study-work-life balance; 
U. whereas the tendency for academic institutions to be 
static makes reform of curricula, the rules governing 
courses and examinations, and entrance requirements 
challenging; 
In the resolution part proper we wish to point out, by way 
of excellence, the following paragraphs by which the 
European Parliament:  
21. Calls for universities to focus on distance education 
on an increasingly wide scale, and to extend it to cover 
free short-term professional courses; 
30. Stresses the need for young people to develop 
independent learning skills (including organisation of 
work, information processing, critical thinking and 
motivation) so that, in future, they can effectively use 
advanced technologies to develop their skills through 
distance education; 
32. Recognises that distance education encourages the 
development of interdisciplinary fields and the pursuit of 
international studies; 
33. Calls on universities to expand their provision of 
distance education; 
36. Notes with regret that the lack of ICT literacy is a 
major issue today among both educators and learners; 
reiterates the importance of technological proficiency in 
order to be able to harness the potential of distance 
learning and facilitate the implementation of new 
teaching and learning methods; 
49. Recognises the continued importance of both blended 
and online learning, in particular in the context of VET; 
stresses that the combination of high-quality digital 
technologies and face-to-face learning opportunities 
result in greater student achievements and therefore 
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Comisia și statele membre să ofere o mai bună susținere 
și să promoveze învățarea mixtă; 
68. solicită statelor membre să ofere oportunități de 
formare în domeniul TIC și de dezvoltare a 
competențelor digitale și în domeniul mass-mediei la 
toate nivelurile educației. 

Rezoluția și modul în care concepem viitorul 
învățământului muzical românesc  
Cele două componente ale învățământului muzical, cea 
practică și cea teoretică,  sunt considerate în mod eronat, 
de multe ori, o singură entitate.  
Contextul viitorului educațional al Europei este -
concluzionând cu privire la paragrafele mai sus 
menționate - în mod indiscutabil orientat spre a rezolva o 
mulțime de problematici prezente prin susținerea 
dezvoltării învățământului la distanță, mai exact acea 
dimensiune a sa care aplică în mod consistent resursele 
TIC în procesul educativ.  
Este adevărat că un învățământ integral la distanță este 
greu de conceput în sfera muzicală astfel încât să și poată 
obține rezultate solide, însă acest articol își propune să 
atragă atenția asupra oportunităților prin care 
învățământul mixt, ce combină activitățile de predare 
clasice, prin contact direct, cu cele desfășurate exclusiv în 
mediul on-line, poate contribui la sustenabilitate și 
inovare în domeniul didacticii muzicale. 
Separând, personalizat pentru fiecare specializare 
muzicală în parte, componenta teoretică de cea practică, 
un astfel de deziderat este lesne realizabil, un precedent 
de excelență în abordarea unei astfel de strategii existând 
deja la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima“ 
din Cluj Napoca, unde de aproape 20 de ani, 
Departamentul de Învățământ la Distanță și Frecvență 
Redusă aplică în cazul a trei programe de studii (Muzică 
– fosta Pedagogie Muzicală -, Interpretare Muzicală – 
Instrument și Interpretare Muzicală – Canto) strategia 
educațională a unui învățământ muzical mixt, ce 
păstrează contactul nemijlocit între profesor și student 
doar în cazul disciplinelor practice care nu pot garanta un 
nivel înalt de performanță într-un context exclusiv 
on-line. Aceste discipline sunt condensate în intervale de 
timp ce permit o reală facilitare a accesului la educație, 
respectiv la performanță, pentru mai multe categorii de 
cursanți. Dimensiunea teoretică este transferată în sfera 
TIC, printr-o platformă on-line extrem de prietenoasă cu 
utilizatorii; prin simplitatea și concizia platformei, 
precum și a materialului didactic conținut de aceasta, ea 
depășește – în opinia noastră – cu mult, alte tipuri de 
platforme utilizate în mediul universitar românesc; 
acestea, produse ale unor mari companii, au încă mult de 
învățat în ceea ce privește necesitatea unei structuri 
simple și la obiect, axată pe calitatea informațiilor actului 
educativ propriu-zis, mai mult decât pe densitatea unor 
opțiuni interesante, dar prea puțin folosite, ce îngreunează 
mult activitatea utilizatorilor pe platformă. 
Se poate deci crea un învățământ muzical la fel de 
calitativ, dar mult mai eficient din perspectiva 
provocărilor constatate de UE în ceea ce privește 
îmbunătățirea calității vieții cetățenilor săi, în care, prin 
mijloace TIC și strategii personalizate pe exigențele 
mediului muzical, universitatea viitorului prinde contur și 

 

encourages the Commission and Member States to better 
support and promote blended learning; 
68. Calls on Member States to make available 
opportunities for ICT training and the development of 
digital skills and media literacy at all levels of education. 

The resolution and the way we conceive the 
future of the Romanian music education 
We were talking about the confusion that arises regarding 
the two components of music education, the practical and 
the theoretical, which are often mistakenly considered as 
one entity. 
The context of Europe’s educational future is, browsing 
through the above mentioned paragraphs, unquestionably 
oriented towards solving a lot of present problems by 
supporting the development of distance learning, more 
precisely that dimension which consistently applies ICT 
resources in the educational process. 
It is true that a full distance education is difficult to 
conceive in the musical sphere so that it can achieve solid 
results. But this article aims to draw attention to the 
opportunities that mixed education, which combines 
traditional teaching activities, through direct contact, with 
those conducted exclusively in the online environment, 
can contribute to the sustainability and innovation of 
music didactics.  
Separating, for each particular musical specialization, the 
theoretical component from the practical one, such a wish 
is easily achievable, as a precedent of excellence in 
implementing such a strategy already exists at the 
National Academy of Music “Gheorghe Dima” in Cluj- 
Napoca. There, for almost 20 years, the Department of 
Distance and Part-Time Education has applied in the case 
of three study programs (Music - the former Music 
Pedagogy -, Musical Performance - Instruments and 
Musical Performance - Singing) the educational strategy 
of a mixed musical education, which maintains the direct 
contact between teacher and student only in the practical 
disciplines that cannot guarantee a high level of 
performance in an exclusively online context. 
These disciplines are condensed in time intervals that 
allow a real facilitation of access to education and 
performance for a large category of people. The 
theoretical dimension is transferred to the ICT sphere, 
through an extremely user-friendly online platform; by 
the simplicity and the conciseness of the platform as well 
as the didactic material contained in it, it is - in our 
opinion - far above other types of platforms used in the 
Romanian university environment; these, in spite of 
being produced by big companies, still have much to 
learn in terms of the need for a simple and objective 
structure, focused on the quality of the information 
provided by the educational process itself rather than on 
the density of interesting but too little used options, 
which complicate the users’ activity on the platform. 
It is therefore possible to create a music education that is 
equally qualitative but much more efficient from the 
perspective of the challenges found by the EU in terms of 
improving the quality of life of its citizens, in which, 
through ICT means and personalized strategies for the 
demands of the musical environment, the university of 
the future takes shape in our country as well, in one of the 
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în țara noastră, chiar într-unul din domeniile cele mai 
dependente de contactul direct dintre profesor și student. 

CONCLUZII 
Am evocat aici exemplul dat de Academia Națională de 
Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj – Napoca în ceea ce 
privește integrarea mijloacelor TIC în procesul didactic 
contemporan, datorită faptului că am sesizat în acest 
exemplu o metodă extrem de eficientă de transpunere în 
practică, verificată într-un timp îndelungat, a tendințelor, 
cerințelor și exigențelor europene cu privire la 
învățământul viitorului. Se poate face așadar performanță 
la nivel european și în România, în ceea ce privește 
învățământul muzical, iar acest aspect trebuie să dea de 
gândit la modul cel mai serios tuturor actorilor implicați 
în actul educațional din învățământul superior muzical 
românesc, care, prin munca de pionierat a Clujului, au în 
față nu doar provocările viitorului, ci și o competentă 
rezolvare a lor, care în cazul generalizării și, de ce nu, cu 
timpul – pentru că este de așteptat să se ajungă aici – a 
concentrării exclusive pe acest tip de program 
educațional, poate sprijini mediul universitar muzical 
românesc pentru a nu rămâne în afara competiției 
viitorului cu universități de profil din alte țări ale Uniunii 
Europene. 

 

very areas that are most dependent on the direct contact 
between teacher and student. 

CONCLUSIONS 
I therefore evoked the example given by the National 
Academy of Music “Gheorghe Dima” in Cluj-Napoca 
regarding the integration of ICT means in the 
contemporary teaching process because I noticed in this 
example an extremely efficient method, verified over a 
long period of time, of transposing into practice the 
European tendencies, requirements and exigencies 
regarding the education of the future. Therefore, 
European-level performance can be achieved in Romania 
as well, in terms of music education, and this aspect 
should stimulate all the actors involved in the Romanian 
musical higher education process, who, through the 
pioneering work accomplished in Cluj, have to face not 
only the challenges of the future, but also a competent 
solution thereof which, in the case of generalization and, 
why not, in the course of time - because we are expected 
to arrive at that point - of the exclusive focus on this type 
of educational programs, can help the environment of the 
Romanian music universities to stay within the 
competition of the future with other universities from the 
same field located in other countries of the European 
Union. 
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