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CURRICULUM VITAE 
 

 

 

Conf. univ. dr. DUMITRIU GEORGE 

Facultatea de Interpretare, Compoziţie, şi Studii muzicale 

teoretice  

Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” – Iaşi 

Data şi locul naşterii: 27.09.1968, Iaşi 
 

 

 

I. Studii preuniversitare: Școala de muzică și Liceul de Artă “Octav Băncilă” – Iași 

II. Studii universitare: 1. Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, Sibiu (1992);  

2. Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală şi Teatru, Academia de Arte 

„George Enescu” - Iaşi, specializarea Dirijat cor academic, clasa prof. univ. dr. Nicolae Gîscă şi 

prof. asociat Ion Pavalache (1996). 

III. Doctorat în muzică, obținut cu distincţia Magna cum laudae. Teza de doctorat: Cântecul 

liturgic ortodox în creația corală a compozitorilor români. 

IV. Activitatea didactică:  

- profesor de armonie la Colegiul de Artă “Octav Băncilă”- Iași, profesor de muzică la Colegiul 

“Richard Wurmbrand”;  

- Universitatea Națională de Arte “George Enescu” – Iași: asistent universitar (2001-2005); 

lector universitar (2005-2015); conferențiar universitar (din 2015). Disciplinele: dirijat cor 

academic, dirijat cor, studiul partiturilor corale și ansamblu coral (ciclurile studii de licență 

și studii de master). 

Coordonează lucrări de licenţă şi master, este membru în comisiile de licenţă, master, 

admitere, doctorat; referent în comisii de doctorat; îndrumă pregătirea activităţilor artistice 

(concertele corale studenţeşti și concertele dirijate de studenţii clasei de dirijat cor academic). 

V. Activitatea dirijorală și concertistică:  

- dirijor al Corului Bisericii Ortodoxe “Pogorîrea Duhului Sfînt” – Iași (concerte religioase); 

- dirijor și fondator al Corului “Lyrodia”; 

- dirijor al corului “Camerata”, a Casei Corpului Didactic – ISJ Iași; 

- concerte în calitate de dirijor al Corului Universității Naționale de Arte “ George Enescu”: în 

stagiunea UNAGE, stagiunea Filarmonicii “Moldova”-Iași. stagiunea Filarmonicii din 

Bacău; Festivalul coral internaţional „Dumitru Georgescu Kiriac” – Piteşti, Festivalul 

Muzicii Românești – Iași, Festivalul Internațional al Educației (FIE) – Iași, în alte evenimente 

culturale locale și regionale. 

VI. Funcţii de mamagement în comunitatea academică deţinute: 

- Membru în Senatul UNAGE: 2012-2016; 2016-2020; 2020-2024;   
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- Preşedinte Comisie Senat: Calitatea şi evaluarea învăţământului: 2012-2016 

- Membru în Comisia Senatului de evaluare şi asigurare a calităţii - Facultatea de Interpretare, 

Compoziție și Studii Muzicale Teoretice 2012-2016 

- Membru în Comisia Senatului pentru relații internaționale și imaginea UNAGE: 2016-2020  

- Membru în Consiliul Departamentului 3 - Studii Muzicale Teoretice: 2012-2016; 2016-2020 

- Prodecan la Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii muzicale teoretice: 2016-2020 

VII. autor de articole, studii, cărți de specialitate; 

VIII. interviuri – în emisiuni radio și tv;  

IX. membru/președinte onorific la Olimpiada școlară corală (etapele județeană, regional, 

națională); în juriile unor festivaluri corale naționale și internaționale. 

 

20.10.2020 

Iași 


