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În urma dezbaterii, comisia de doctorat a hotărât să i se confere titlul de
DOCTOR în Domeniul de Doctorat MUZICĂ
Biroul Consiliului
Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală
Teza este structurată pe cinci capitole, iar în primul dintre acestea intitulat
Oltenia din perspectiva sincronică şi diacronică am optat pentru o
organizare care ţine cont de evoluţia cronologică, istorică, socială şi zonală a
creaţiei de sorginte folclorică, decantată pe trei nivele: Caracterul funcţional al
folclorului oltenesc ; genuri reprezentative , Rituri de trecere în ţinuturi
olteneşti , Datini de peste an. Din capitolul al doilea, Cântecul bătrânesc ,
începe tratarea şi analizarea categoriilor folclorice neocazionale olteneşti , fiind
menţionate atât Doina (Cap. III) cât şi Cântecul propriu zis (Cap. IV).
Capitolul concluziv (Cap.V) Modalităţi de valorificare ale repertoriului
neocazional vocal , sintetizează pe de o parte mijloacele şi procedeele prin
care au fost valorificate creaţiile integrate categoriilor folclorice neocazionale
prin metoda statistică, mai nou în muzică şi mai puţin folosită până în prezent,
dar care are avantajul evidenţierii aspectelor cercetate dintr-o perspectivă
obiectivă iar pe de altă parte demonstrează valoarea şi vigoarea unor categorii
neocazionale la momentul actual, prin canale de referinţă ale mass – mediei .
Nãscut la 12 iunie 1983 în oraşul Craiova, judeţul Dolj. În vara anului 2002 am
absolvit Liceul de Artã ,,Marin Sorescu” din Craiova. În acelaşi an am fost
admis la U.N.M.B., secţia Pedagogie muzicalã şi la Facultatea de Teologie,
secţia Pastoralã- Craiova. În anul 2006 m-am transferat de la Universitatea
Naţionalã de Muzicã din Bucureşti, la Universitatea din Craiova,
Departamentul de Muzicã, secţia Pedagogie muzicalã pe care am absolvit-o în
anul 2007, cu media 9,28, prezentând lucrarea de licenţã cu titlul Stabilitatea şi
variabilitatea cântecului popular, obţinând nota 10. În 2007 la Universitatea
Naţională de Muzică din Bucureşti am fost admis la doctorat sub îndrumarea
prof. univ. dr. Gheorghe Oprea. Am fost artist liric în Corul academic al
Filarmonicii Oltenia şi al Teatrului Liric, iar la 1 octombrie 2007 am fost
angajat la Universitatea din Craiova, Departamentul de Muzică în funcţia de
preparator suplinitor la disciplinele: Folclor muzical şi Armonie pentru ca în
februarie 2008 să susţin examenul de titularizare pe care l-am promovat cu
media 10.

