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REZUMAT

Scopul general al acestui studiu de cercetare este acela
de a oferi o imagine actualizată și reprezentativă a
diferitelor tipuri de utilizare a resurselor I.T. în cursurile
online de educație muzicală, oferite astăzi prin
intermediul învățământului la distanță. După o
introducere asupra domeniului învățământului online,
abordăm date generale ale învățământului muzical cu
ajutorul tehnologiei I.T. Trecem apoi la o prezentare a
principalelor universități americane și a programelor
acestora de învățământ muzical online. În final prezentăm
date statistice și abordări ale învățământului muzical din
România în noile tehnologii.

ABSTRACT

The aim of this study is to offer an updated, representative
image of various uses of IT resources in online music
education, offered in distance-learning programs. After an
introduction to online learning programs, we discuss
various aspects related to IT-supported music education,
then we move on to a presentation of the main American
universities and their online music education programs.
Finally, we present statistics and approaches to ITsupported music education in Romania.
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INTRODUCTION

INTRODUCERE

Over the last two decades, distance learning has become a
developing field of research and practice. With the launch
of the first online class in 1994, distance learning and
programs have known rapid development. In the field of
music education, distance learning can prove valuable to
teachers and can replace other forms of teaching that
require a certain level of music knowledge. IT and Internet
allow easy access to information, ideas and persons, while
children’s access to new learning tools can facilitate
children’s musicality and their creative development.
Distance-learning programs can take various forms. In
secondary education, distance learning supplements
traditional teaching-learning methods, while in tertiary
education there is a great variety of programs. While in the
beginning distance learning involved meetings in
campuses between teachers and students, the most recent
development is the exclusive training of students online,
in tertiary and postgraduate education, as well as in
continuous training programs.

Învățământul la distanță a devenit un domeniu de cercetare
și practică în curs de dezvoltare în ultimele două decenii.
După ce a fost lansată prima clasă online, în 1994,
învățământul la distanță și cursurile la toate nivelurile au
fost dezvoltate rapid. În domeniul formării muzicale,
tehnologia la distanță poate deveni valoroasă pentru
profesori și poate înlocui alte forme de predare, care
necesită un anumit nivel de cunoștințe muzicale.
Tehnologia I.T. și Internetul permit accesul ușor la
informații, idei și persoane, în timp ce interacțiunea dintre
copii și abordările noi de învățare pot facilita muzicalitatea
și dezvoltarea lor creativă. Pot fi urmate diferite rute
pentru ca un program să fie considerat un program de
învățământ la distanță. La nivelul școlii preuniversitare,
învățământul la distanță servește ca supliment, pentru a
îmbogăți metodele tradiționale de predare și învățare, în
timp ce în învățământul superior există o mare varietate de
programe oferite. Dacă la început învățământul la distanță
presupunea și anumite întâlniri în cadrul campusurilor
între profesori și studenți, cea mai recentă dezvoltare este
formarea exclusivă a cursanților online, atât la nivel
universitar cât și postuniversitar, precum și cursuri de
dezvoltare profesională continuă.
Primele studii privind învățământul online și posibilitățile
sale s-au axat pe problemele potențiale ale transmiterii, de
la setarea tradițională la învățarea online, cum ar fi
reticența instructorilor de a-și schimba cursurile și
planificarea inadecvată a instituțiilor pentru conținutul și
sprijinul cursurilor online. O serie de studii ulterioare au
vizat diferite elemente care conduc la un program online
eficient, cum ar fi proiectarea programului, instruirea

The first studies about online education and its
perspectives focused on potential problems in going from
traditional settings to online training, such as the trainers’
reticence about changing their courses and inadequate
institutional planning in terms of online courses content
and support. A later series of studies focused on the
elements that lead to an efficient online program, such as
course design and teacher training. They suggest that

7

Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical

instructorilor de a furniza programe online. Acestea
sugerează faptul că ceea ce face ca învățarea la distanță să
aibă succes este în primul rând rodul unui plan strategic,
care este esențial pentru a evita costurile inutile, timpul
pierdut, confuzia, frustrarea și stresul pentru cei implicați.
Deși învățământul la distanță se confruntă cu un program
separat de studiu, există câteva principii luate din teoriile
tradiționale de predare și învățare, care trebuie luate în
considerare pentru a proiecta și a oferi un curs de calitate.
Astfel, se discută despre un învățământ calitativ, care se
poate aplica și unei bune predări online:
„Noi credem că învățătura bună ține de aproximativ trei
lucruri: în primul rând, este vorba despre faptul că
profesorii dezvoltă o viziune coerentă și bine articulată
asupra a ceea ce încearcă să realizeze și asupra modului în
care intenționează să obțină acest rezultat; în al doilea
rând, este vorba despre faptul că profesorii descoperă
variația modului în care elevii percep contextul de învățare
planificat; în al treilea rând, este vorba despre a se strădui
să aducă elevii într-o bună relație și înțelegere a acestei
concepții articulate.“

ÎNVĂȚĂMÂNTUL MUZICAL ONLINE

Pregătirea muzicală la toate nivelurile de învățământ
presupune în mod tradițional o implicare serioasă a
oamenilor în activități practice - cum ar fi învățarea unui
instrument muzical, cântarea vocală, interpretarea solo sau
în grupuri, improvizând sau compunând muzică. Cu toate
acestea, activitatea de formare poate fi privită din diferite
perspective: vârsta persoanelor implicate, nivelul de
educație, natura învățării (formală sau informală),
domeniile specifice de instruire muzicală, modul de
instruire. Aceasta din urmă se referă la distincția dintre
metoda tradițională de instruire, modul mixt de participare
fizică, dar și cu suport pentru învățământ la distanță, și
modul de învățare la distanță bazat exclusiv pe tehnologia
I.T. și internet. Fiecare dintre cele de mai sus necesită un
mod diferit de interacțiune între profesori și cursanți.
Cercetarea educației și a învățării muzicale la distanță este
încă în faza incipientă, iar studiile relevante au apărut abia
după anul 2000. O serie de studii au explorat experiența
absolvenților de muzică. Groulx și Hernly (2010), după ce
au studiat noile programe de educație muzicală online
oferite de universitățile din SUA, au ajuns la concluzia că
aceste studii online nu sunt nici inferioare nici, superioare
cursurilor tradiționale, ci mai degrabă reprezintă un
instrument suplimentar. Astfel, programele de învățământ
la distanță în muzică sporesc satisfacția studenților și
contribuie la dezvoltarea lor profesională. Se
investighează modul în care un program de masterat online
ar putea afecta filosofiile și practica profesorilor de
muzică. Ei au concluzionat că, deși un program online ar
putea să nu se potrivească tuturor programelor la distanță,
acesta „poate oferi o dezvoltare profesională accesibilă,
riguroasă și transformatoare“. Otto Kruse și colaboratorii
săi (2013) investighează cursuri instrumentale, în special
lecții de pian predate prin Skype. În ciuda faptului că există
mai multe beneficii ale unor astfel de cursuri, ei susțin că
ar putea apărea anumite probleme practice legate de
tehnologie în astfel de cursuri. Așa cum știm, un
instrument esențial pentru realizarea unui curs de
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successful distance learning is the result of a strategic plan,
which is essential for avoiding useless costs, time loss,
confusion, frustration and stress for the ones involved.
Although distance learning has a distinct curriculum, some
principles from traditional teaching-learning theories hold
true in the design of relevant programs. High-quality
teaching can characterise online teaching, as well:
“We believe that good teaching relies on approximately
three things: firstly, the fact that teachers develop a
coherent and well articulated vision on what they are
trying to accomplish and on the way in which they intend
to obtain that result; secondly, the fact that the teachers
discover the variation of the way in which the students
perceive the planned learning context; thirdly, it is about
trying to bring students into a good relationship and
understanding of this articulate vision” (Prosser and
Tigwell, 1999, English translation by the author).

ONLINE MUSIC EDUCATION

The project named Présents | Here and Now | Aici şi acum
(2015), a dance show premiered in Montbard, France, the
same year, has inspired the design of the Hot Hand Player
software and the interactive system. We also enjoyed other
live performances at DaDa > 100 Festival: Dadaism and
Performing Arts, 2016; Cluj Modern Festival, 2017; Opera
Omnia Conference, 2018. A short demonstration recorded
can be found on the Internet at the following address:
https://youtu.be/-1bXqvy8YVk
Traditionally, music training at all levels supposes
people’s involvement in practical activities, such as
learning to play a musical instrument, vocal training, solo
or group singing, improvisation or composition. However,
there are various perspectives to training: the age of the
people involved, their education, the nature of education
(formal/informal), the specific fields of training, the
training method (that refers to the distinction between the
traditional training method, the mixed participation in
class and distance learning support, or distance learning
based exclusively on IT and Internet). Each of the above
requires distinct interaction between teachers and students.
Research of music teaching and learning is still in its early
stages, with relevant studies appearing as late as 2000. A
series of studies has explored the experience of music
education graduates. On studying the new online music
education programs offered by US universities, Groulx
and Hernly (2010) reached the conclusion that online
programs are neither inferior, nor superior to traditional
classes, as they are a complementary instrument. Thus,
distance learning in music education increases students’
satisfaction and contributes to their professional
development. The authors investigated the way an online
master’s program could affect the music teachers’
philosophy and practice. They concluded that although
online programs might not be suitable to all distance
learning programs, ‘they can offer an accessible, rigorous
and transforming professional development’. Otto Kruse
et al. (2013) investigated musical instruments classes,
especially piano lessons taught over Skype. Despite
several benefits of such classes, they claim that practical
technology problems might appear. As we know, an
essential instrument for distance learning classes is
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învățământ la distanță este tehnologia. În ultimele decenii,
tehnologia a contribuit la formarea muzicii adulte, în
principal prin intermediul pachetelor software care
facilitează notația muzicală și compoziția. Platformele
interactive concepute pentru copii mici devin din ce în ce
mai populare. Acestea oferă jocuri, dar și activități
integrative, care permit copiilor să experimenteze diferite
aspecte ale muzicii. Tehnologia a lărgit orizonturile
improvizării și compoziției, oferind materiale muzicale pe
care copiii sau adulții le pot lucra creativ, după cum afirmă
Koutsoupidou, într-un studiu din anul 2009. Cursurile de
muzică online se dezvoltă rapid în învățământului
superior, tehnologia și internetul substituind învățarea
față-în-față. În prezent există o serie de diplome
universitare de învățământ online și de masterat oferite în
întreaga lume, în timp ce primul doctorat pe internet a fost
lansat în 2005. Multe universități oferă, de asemenea,
oportunități online pentru cursuri de scurtă durată.
O diplomă de licență în muzică, oferită la cursuri online,
implică, de obicei, diferite module legate de teoria muzicii,
istoria muzicii, interpretarea instrumentală, pedagogia
muzicală. La nivel postuniversitar există o varietate mai
largă de subiecte, cum ar fi educația muzicală, psihologia
muzicii și tehnologia muzicală. Cursurile de învățământ la
distanță sunt concepute online și oferă șansa candidatului
să finalizeze cursul fără prezență fizică. În unele cazuri
sunt necesare câteva întâlniri anuale pentru finalizarea
unui curs.

EDUCAȚIA MUZICALĂ ONLINE ÎN
AMERICA DE NORD

Datorită particularităților geografice ale Americii de Nord,
mai exact datorită distanțelor uriașe dintre marile orașe și
comunitățile mici, ce trăiesc în locuri mai izolate,
învățământul la distanță a funcționat de multă vreme aici,
chiar și în domeniul muzical. Aceasta deoarece era dificil
și extrem de costisitor să înființezi colegii sau facultăți,
filiale ale unor universități aflate, uneori, la distanțe de mii
de kilometri, în zone cu o populație mai puțin numeroasă,
dar și pentru a veni în ajutorul oamenilor ce își doreau să
studieze și să-și perfecționeze abilitățile. In domeniul
educației muzicale, The Royal Conservatory of Music
(R.C.M.), Toronto – Canada, este una dintre cele mai vechi
instituții muzicale nord-americane, locul unde au studiat
numeroși muzicieni, printre care și celebrul pianist Glenn
Gould. Pe lângă sediul central din Toronto, instituția are
parteneri pe întreg teritoriul canadian, academii și școli de
muzică. Acestea sunt coordonate de la distanță printr-o
Programă unică și prin profesori acreditați de R.C.M., iar
evaluarea cursanților se realizează prin trimiterea în
teritoriu a unor examinatori de la centru. În ultimii zece
ani, dezvoltarea tehnologiei I.T. a făcut posibilă o
comunicare mult mai bună între centrul instituțional și
partenerii din teritoriu. Conservatorul a formulat o nouă
viziune de implicare digitală prin înființarea diviziei
Digital Learning, ce are un mandat semnificativ de
creștere și expansiune, pentru a dezvolta și a crea o
varietate de experiențe, cursuri și resurse, inclusiv o serie
de comunități online pentru profesorii de muzică. Planul
este să pună la dispoziție cele mai bune instrumente și
resurse pentru formarea muzicală și dezvoltarea
profesională în formatele digitale, pe care tinerii, adulții și
comunitatea de predare a muzicii să le găsească foarte

technology. In the last decades, technology has
contributed to music development, especially by means of
software that facilitates musical notation and composition.
Interactive platforms designed for small children are
becoming increasingly popular. They offer games and
integrative activities that allow children to experiment
with various aspects of music. Technology has broadened
the horizons of improvisation and composition, offering
music materials that children and adults can use creatively,
as Koutsoupidou asserts, in a study from 2009. Online
music classes are rapidly developing in higher education,
technology and the Internet substituting face-to-face
learning. Currently there are several online undergraduate
and graduate programs offered throughout the world, with
the first PhD program over the internet launched in 2005.
Many universities also offer online opportunities for shortterm classes.
An online music undergraduate diploma usually involves
various modules on music theory, history of music,
instrumental music performing, music pedagogy.
Graduate programs cover a wider variety of subjects, such
as music education, music psychology and music
technology. Distance learning courses are designed online
and offer the candidates the chance to graduate without
physical presence. In some cases, several annual meetings
are required for graduation.

ONLINE MUSIC EDUCATION IN NORTH
AMERICA
Because of North America’s geographical particularities,
more specifically because of the huge distance between
cities and small, isolated communities, distance learning,
even in the field of music, has been functioning for a long
time. It would have been difficult and extremely costly to
found colleges or faculties, branches of universities
thousands of miles away, in areas with scarce population,
where still there were people who wished to study and
improve their abilities. In the field of music education, The
Royal Conservatory of Music (RCM), Toronto –
Canada, is one of the oldest music institutions in North
America, where numerous musicians studied, including
the famous pianist Glenn Gould. Beside the main
headquarters in Toronto, the institution has partners
(academies and music schools) throughout Canada. They
are coordinated from a distance by means of a single
curriculum and professors accredited by RCM, and
students are evaluated by examiners from the central
institution, sent in the partner locations. In the last ten
years, IT development has made possible better
communication between the centre and the partners. The
Conservatory built a new vision of digital involvement by
establishing the Digital Learning division, with a
significant growth and expansion mandate, to develop and
create a variety of experiences, courses and resources,
including a series of online communities for music
teachers. Their plan is to make available the best
instruments and resources for music education and
professional development in digital formats, that young
people, adults and the teaching community would find
9
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atractive și eficiente. Astfel, R.C.M. oferă cursuri de pian
online, cursuri digitale de dezvoltare a auzului, dar și un
magazin online (AppStore) de unde se pot descărca
materiale și jocuri de Teoria muzicii. Totodată,
Conservatorul oferă cursuri online de Istoria muzicii, dar
și examinare la această disciplină și la altele, de asemenea
online, cu ajutorul tehnologiei I.T.
Colegiul de Arte Frumoase al Universității din
Boston (CFA) este format din Școala de Muzică, Școala
de Teatru și Școala de Arte Vizuale. Fiecare școală oferă
diplome la nivel universitar. Printre absolvenții Facultății
de Arte Frumoase se numără artiști, cercetători și interpreți
de renume național și internațional. Școala de Muzică a
Universității din Boston a fost înființată în 1872, ceea ce o
face să aibă cel mai vechi program de muzică din Statele
Unite. Aceasta oferă ONLINE Bachelor of Music (BM)
(licență), Master în Muzică (MM) și Doctorat în Arte
Muzicale (DMA). Toți studenții au opțiunea de a studia în
domenii
precum
interpretarea, teoria
muzicii,
compoziția, muzicologia sau educația
muzicală.
Facultatea oferă:
- Master of Music in Music Education Online, la care se
studiază;
Contemporary Issues in Art Education
(Probleme contemporane în educația artistică)
 Curriculum Planning (Planificarea
curriculumului)
 Masters Research Project (Proiect de cercetare)
 Teaching Art to Special Populations (Predarea
artei populațiilor speciale)
 History of Art Education (Istoria educației
artistice)
 Child Growth and Development (Creșterea și
dezvoltarea copilului)
 Advocacy & Policy (Drepturi și politici)
 Insightful and Creative Leadership (Conducere
creativă)
 Summer Studios (studii de vară ce implică
participarea la evenimente artistice)
- Certificate of Advanced Graduate Study in Music
Education Online, la care se studiază:
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Foundations of Music Education I: Philosophy
and History (Fundamentele educației muzicale I:
Filozofia și Istoria)
Foundations of Music Education II: Psychology
and Sociology (Fundamentele educației
muzicale II: Psihologie și Sociologie)
Advocacy & Policy (Drepturi și Politici)
Music Technology Pedagogy (Tehnologie
muzicală pedagogică)
Special Topics in Music Education Technology:
Notation with Sibelius (Subiecte speciale în
domeniul tehnologiei educației muzicale: scriere
în programul de calculator Sibelius)
Power, Marginalization, and Privilege in Music
Education (Putere, marginalizare și privilegii în
educația muzicală. Interacțiune între muzică,
educație și societate.)
Introduction to Music Education Research
(Introducere în cercetarea educației muzicale)
Community Music Perspectives (Perspective
muzicale comunitare)

attractive and efficient. RCM offers online piano teacher
courses, digital ear training courses, but also an AppStore
with downloadable materials and games of music theory.
The Conservatory also offers online courses of Music
theory, and also online examinations for a variety of
courses.
The College of Fine Arts of Boston University (CFA) is
formed of the School of Music, School of Theatre and
School of Visual Arts. Each school offers graduate
diplomas. Among the alumni are renowned artists,
researchers and players. The School of Music was
established in 1872, the oldest music program in the US. It
offers an online Bachelor of Music program (BM), an
online Master of Music program (MM) and an online
Doctor of Musical Arts program (DMA). All students can
study performance, music theory, composition,
musicology or music education. The school offers:
- Master of Music in Music Education Online, with the
following courses:


Contemporary Issues in Art Education



Curriculum Planning



Masters Research Project



Teaching Art to Special Populations



History of Art Education



Child Growth and Development



Advocacy & Policy



Insightful and Creative Leadership



Summer Studios (summer courses involving
participation in artistic events)

- Certificate of Advanced Graduate Study in Music
Education Online, with the following courses (32 credits,
online):


Foundations of Music Education I: Philosophy
and History



Foundations of Music Education II: Psychology
and Sociology



Advocacy & Policy



Music Technology Pedagogy



Special Topics in Music Education Technology:
Notation with Sibelius



Power, Marginalization, and Privilege in Music
Education
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Introduction of Early Childhood Music
Education (Introducerea educației muzicale
timpurii în copilărie)
Contemporary Issues in Music Education
(Probleme contemporane în educația muzicală)
Quantitative Research Methods in Music
Education (Metode de cercetare cantitative în
educația muzicală)
Toward a 21st-century Aesthetic of Music (O
estetică a muzicii din secolul 21)
American Music (Muzica americană)
Crossroads: Musical and Cultural Perspectives
on the Blues (intersecții: perspective muzicale și
culturale pe Blues)
An Ethnographic Exploration of African
Musical Cultures (O explorare etnografică a
culturilor muzicale din Africa)
Orchestration (orchestrație contemporană)
Jazz and Popular Arranging (Aranjamente în
muzica de jazz și muzica pop)
Sacred Music: Methods & Materials (Muzica
sacră: metode și materiale)

În total, aceste discipline însumează 32 de credite. Toate
realizate online, cu ajutorul tehnologiei I.T.
- Doctor of Musical Arts in Music Education Online are 48
credite, din care 4 sunt obținute în faza de cercetare, studiu
direcționat și dizertație. Doctoranzii sunt obligați să obțină
24 de credite la cursuri majore din aria curriculară, 8
credite la cursuri de teorie și muzicologie și 12 credite la
cursuri opționale. După ce doctoranzii își termină
cursurile, li se acordă un timp suplimentar pentru a-și
completa teza doctorală sub îndrumarea unui consilier al
facultății, totul online.
Numeroase alte universități americane, care au în
componență facultăți de arte sau muzică, oferă programe
de studii la distanță, online, extrem de interesante. Astfel,
University of Florida, la cursurile la distanță, oferă studiul
muzicii culturilor din întreaga lume, dar și discipline
precum Filosofia muzicii, Teoria muzicii sau Bazele
istorice și filozofice ale muzicii. University of Georgia,
University of Ohio, dar și alte universități, oferă studii
masterale online pentru Educație muzicală.
Am lăsat la final trei instituții foarte importante care s-au
adaptat în ultimii ani și au implementat studiile cu ajutorul
tehnologiei I.T.:
Berklee College of Music, Boston, Massachusetts, oferă
peste 150 de cursuri și specializări, cum ar fi:
 Producție muzicală


Chitară



Teoria muzicii, armonie și auz muzical



Dicteu



Management muzical



Canto



Pian și keyboard



Aranjamente vocal-orchestrale



Bas



Introduction to Music Education Research



Community Music Perspectives



Introduction of Early Childhood Music
Education



Contemporary Issues in Music Education



Quantitative Research Methods in Music
Education



Toward a 21st-century Aesthetic of Music



American Music



Crossroads: Musical and Cultural Perspectives
on the Blues



An Ethnographic Exploration of African
Musical Cultures



Orchestration



Jazz and Popular Arranging

 Sacred Music: Methods & Materials
- Doctor of Musical Arts in Music Education Online
consists of 48 credits, 4 of which are obtained in Research,
Directed Study, and Dissertation phase. Doctoral students
need to enrol in 24 credits of major area courses, 8 credits
of theory and musicology, and 12 credits of approved.
Upon graduation from courses, students are given
supplementary time to write their doctoral thesis under a
supervisor, online.
Numerous other schools of art or music in American
universities offer distance programs, online, with
extremely interesting courses. For instance, University of
Florida, in the online program, offers a Musics of the world
course, but also courses in the Philosophy of Music, Music
Theory or Historical and Philosophical Foundations of
Music. University of Georgia, University of Ohio, and
other universities as well offer online Music Education
master’ s programs.
Last, but not least, three very important institutions have
adapted in recent years and have implemented IT courses:
Berklee College of Music, Boston, Massachusetts, offers
over 150 courses and majors, among which:
 Music production
 Guitar
 Music theory, harmony, and ear training
 Songwriting
 Music Business
 Voice
 Piano and Keyboard
 Arranging
 Bas
11

Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical



Orchestrație



Percuție



Istoria muzicii și artele liberale



Muzică pentru film, televiziune și jocuri



Improvizaţie

Harvard University, Boston, Massachusetts:
„Studiul muzicii nu numai că aprofundează aprecierea și
înțelegerea studenților despre artă, cultură și istorie; ea
ascunde abilitățile analitice, de scriere, de creație și de
gândire critică la fel de mult sau mai mult decât orice
subiect artistic liberal.” - Departamentul de muzică al
Universității Harvard







Orchestration
Drums
Music history and liberal arts
Music for film, TV, and games
Improvisation

Harvard University, Boston Massachusetts:
“The study of music not only deepens the student’s
appreciation and understanding of art, culture, and history;
it hones the analytic, writing, creative, and critical thinking
skills as much as or more than any liberal arts subject.” —
Harvard University Department of Music

Juilliard School, New York
Fondată în 1905, este lider mondial în domeniul educației
artistice. Misiunea Juilliard este de a oferi cel mai înalt
nivel de educație artistică pentru muzicieni, dansatori și
actori talentați din întreaga lume, astfel încât aceștia să își
poată realiza cel mai mare potențial ca artiști, lideri și
cetățeni globali. Situat la Centrul Lincoln din New York
City, Juilliard oferă cursuri online și diplome de licență în
dans, teatru și muzică (clasic, jazz, spectacol istoric și arte
vocale). În prezent mai mult de 800 de artiști din 44 de
state și 42 de țări străine sunt înscriși la cursurile online ale
Juilliard School.

Juilliard School, New York
Founded in 1905, it is the world leader in art education.
Juilliard’s mission is to offer the highest art education to
talented musicians, dancers and actors throughout the
world, so that they could reach their highest potential as
artists, leaders and global citizens. Located in Lincoln
Center, New York, Juilliard offers online classes and
undergraduate programs in dance, theatre and music
(classical music, jazz, historical performance and vocal
arts). Currently, more than 800 artists throughout the US
and 42 foreign countries are enrolled in online classes at
Juilliard School.

EDUCAȚIA MUZICALĂ CU AJUTORUL
TEHNOLOGIEI I.T. IN ROMÂNIA

IT-SUPPORTED MUSIC EDUCATION IN
ROMANIA

Educația muzicală cu ajutorul tehnologiei IT este de mai
bine de zece ani o certitudine în țara noastră. Învățământul
la distanță și educația online, intermediată de calculatoare,
a pătruns deja și în România, fiind un real succes. Astfel,
în anul universitar 2014-2015, cel din care avem în acest
moment ultimul studiu statistic, în învăţământul superior
(ISCED 6, 7 şi 8) din sectorul public, 7% dintre
studenţi/cursanţi/doctoranzi
au
fost
înscrişi
la
învăţământul cu frecvență redusă sau la distanță, în timp
ce, în unităţile de învăţământ din sectorul privat, ponderea
acestora a fost de 18,6%, conform Institutului Național de
Statistică. Conform aceleiași instituții citate, numărul
studenţilor înscrişi la cursurile de licență, la toate formele
de învățământ, în anul universitar 2014-2015 a fost de
411,2 mii studenţi. Institutul nu a furnizat un număr total
al studenților înscriși la cursurile masterale, dar, conform
cifrelor, rezultă că numărul studenţilor care au absolvit cu
diplomă cursurile învăţământului universitar de licenţă din
sectorul public a fost de 68,1 mii. În învăţământul
universitar de licenţă din sectorul privat s-au înregistrat
16,9 mii absolvenţi cu diplomă. Toate aceste cifre se referă
la anul universitar 2014-2015. Dacă numărul celor înscriși
ar fi egal cu cel al absolvenților, ar rezulta că un număr de
4767 (7% din total) studenți ar fi putut absolvi cursurile
unei facultăți din sectorul public la forma de învățământ la
distanță sau cu frecvență redusă, și un număr de 3143
(18,6% din total) în sectorul privat. Însă tot din statistică
știm faptul că numărul absolvenților de studii superioare
este de aproximativ 50% din numărul celor înscriși în
primul an de facultate, astfel că, în anul 2015, numărul de
absolvenți la studii cu frecvență redusă sau învățământ la
distanță este, probabil, de aproximativ 4000.
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IT-supported music education has been well-established in
our country for over 10 years. Distance education and
computer-supported online education is a real success. The
latest statistics for the academic year 2014-2015 for
ISCED 6, 7 and 8 show that in the public sector 7% of the
students/doctoral students were enrolled in distance
learning, while in the private sector, the percentage was
18,6%, according to the National Institute of Statistics.
The total number of students enrolled in undergraduate
programs for the academic year 2014-2015 was 411.200
students. The institute does not offer the total number of
students enrolled in graduate programs, but statistics show
that 68100 students have graduated from the public
undergraduate programs with a diploma, and 16900
students have graduated from the private undergraduate
programs with a diploma (for the academic year 20142015). If the number of students enrolled in graduate
programs equalled the number of graduates, a number of
4767 students (7% of the total) could have graduated from
a public university’s distance programs, and a number of
3143 (18,6% of the total) could have graduated from a
private university’s distance programs. Yet statistics also
show us that the number of higher education graduates is
approximately 50% of the number of students enrolled in
the first year of studies. It results that in 2015, the number
of distance learning graduates is approximately 4000.

Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical
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Din datele culese, tendința ultimilor ani este de creștere a
acestei cifre. Toți acești studenți sunt beneficiarii unui
învățământ ce se bazează pe noile tehnologii I.T., iar cifra,
din ce în ce mai mare, a celor ce beneficiază de acestea,
reprezintă deja un fenomen social ce trebuie cercetat și
dezbătut, pentru a putea îmbunătăți sistemul și a crea noi
proiecții de dezvoltare strategică.

Regular programs
Distance
programs

The data shows that the numbers have increased in recent
years. All these students benefit from IT-supported classes
and the rising numbers point to a social phenomenon that
needs to be researched and debated, in order to improve
the system and create new strategic development
projections.
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