
UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU–MUREȘ 

DECIZIA nr. 37 din 25.07.2013 

 

În termenul art.22, alin. (7) din Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor 

didactice și de cercetare vacante în învățământul superior aprobat prin H.G. nr. 457/2011, în 

baza drepturilor conferite prin lege, 

RECORUL UNIVERSITATĂȚII DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ 

DECIDE 
Componența comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante  

 

Facultatea de Arte în Limba Română 

 

Departamentul de teatru și arte vizuale 

Profesor universitar, poziția 3, disciplina: Arta interpretării în teatrul de animație. 

 prof.univ.dr. CRIȘAN Sorin Ion - Universitatea de Arte din Târgu-Mureş, 

rector – preşedinte; 

 prof.univ.dr. BÉRES András - Universitatea de Arte din Târgu-Mureş – 

membru; 

 prof.univ.dr. GHIȚĂ- ULMU Bogdan-Ștefan - Universitatea de Arte „George 

Enescu”, Iași- membru; 

 prof.univ.dr. ZONTE Violeta Simona – Universitatea de Vest din Timișoara - 

membru; 

 prof.univ.dr. BOLDEA-RELEA Iulian – Universitatea Petru Maior, Târgu-

Mureş - membru; 

 

Facultatea de Arte în Limba Maghiară 

 

Departamentul de teatru, arte vizuale și științe ale comunicării  

Conferențiar universitar, poziția 15, disciplinele: Interpretarea caracterelor dramatice în 

condiţiile spectacolului  public, Arta interpretării în teatrul muzical.  

 prof. univ. dr. GÁSPÁRIK Attila - Universitatea de Arte din Târgu-Mureş – 

preşedinte; 

 conf.univ.dr. PAPP Éva - Universitatea de Arte din Târgu-Mureş – membru; 

 prof. univ. dr. ROSTÁS Zoltán - Universitatea din Bucureşti – membru; 

 conf. univ. dr. BÁCS Miklós - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca – 

membru; 

 conf. univ. dr. SÜTŐ-UDVARY András - Universitatea de Vest din 

Timișoara – membru;  

 conf. univ. dr. IGAZSAG Radu - UNATC „I.L.Caragiale“,  Bucureşti – 

membru supleant; 

 prof.univ.dr. ASCHER Tamás – Universitatea de Teatru și Cinematografie din 

Budapesta - membru supleant; 

 prof.univ.dr. BÉRES András - Universitatea de Arte din Târgu-Mureş – 

membru supleant; 

Rector, 

               prof.univ.dr. Sorin Ion Crișan 
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