Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă

Boghici Marian
Târgovişte, str. Poet Gr. Alexandrescu, Bl. E, Ap. 15, Sc. 5, Et. 5, Jud. Dâmboviţa

Telefon

Mobil: 0769611820

Fax
E-mail
Naţionalitate

română

Data naşterii

03.05.1951

Sex

masculin

Locul de muncă vizat Universitatea „Valahia” din Targoviste
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională Invatamant universitar, Invatamant preuniversitar
Perioada 2008-2011 –Conferentiar
2003-2008 –Lector
1999-2003 –profesor asociat Facultatea de Muzica Targoviste, si Colegiul universitar –Ed.muzicala
1975-2003 –profesor gr.I Liceul de Muzica Targoviste
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare

Conferentiar
Predare si evaluare cursuri si seminarii:Armonie, Istoria muzicii, Educ,tie muzicala, Folclor muzical,
Practica pedagogica.
Coordonator al formatiilor folclorice si de muzica de divertisment, instrumentale si vocale .
Participarea la festivaluri internationale corale in calitate de instrumentist.
Premii si mentiuni la concursurile si olimpiadele nationale de specialitate (chitara)in invatamantul
preuniversitar, 1999-2003.
Membru in comisia de intocmire a „Ghidului de aplicare a curriculum-ului national –Educatie muzicala,
clasele I-XII”
Membru in juriile olimpiadelor nationale –faza zonala (Odorheiu Secuiesc, Targoviste, Miercurea Ciuc,
Tg. Mures, Craiova) si alte concursuri de interpretare.
Metodist principal la Inspectoratul Scolar Dambovita, specializarile Muzica instrumentala si Educatie
muzicala (1997-2003)
Inspector scolar, aria curriculara Arte, 2000-1003.
Organizator al unor schimuri culturale cu licee vocationale din tara si strainatate. (Franta, Suedia)
Membru in comitetul de organizare a concursului de interpretare instrumentala W.A. Mozart (editiile 15) si a stagiunilor de concerte ale Liceului, 1997-2003.
Initiatorul proiectului educational „Comenius”, avand ca partener Liceul vocational Vaxjo, Suedia,
2000-2002
Membru in juriul concursului artistic „Chindia” 2005-2010
Diplome de recunoastere a performantelor scolare atribuite de catre Primaria Targoviste si ISJ
Dambovita.
Universitatea „Valahia” Targoviste, Bd. Carol I nr. 2, Targoviste, jud. Dambovita
Predare si evaluare

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
al furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

2001-2005 Cursuri doctorale
1999 –cursuri de formare curriculara
1989 –profesor gr.didactic I
1971-1975 –cursuri de licenta
Doctor in muzica
Conferentiar universitar
Formator local
Profesor gradul didactic I –invatamant preuniversitar
Profesor de muzica
Armonie, Istoria muzicii, Educatie muzicala, Didactica specialitatii, Folclor muzical, Chitara.
Universitatea de Arte „G. Enescu” –Iasi, Ministerul Educatiei si cercetarii, Universitatea Nationala de
muzica Bucuresti, Conservatorul „G. Enescu” din Iasi,
Postuniversitar si universitar.

Aptitudini şi competenţe Dirijor formatii folclorice si de muzica de divertisment.
personale Coordonator formatii camerale.
Instrumentist –chitara.

Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba
Limba

Înţelegere
Ascultare
Franceză

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

4

4

4

4

Engleza

4

4

4

4

Germana

5

5

5

5

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Membru in juriile concursurilor si olimpiadelor de specialitate din invatamantul preuniversitar.
Coordonator al activitatilor muzicale.
Instrumentist in formatii camerale, populare, muzica de divertisment.
Coordonator al activitatilor artistice studentesti.
Membru fondator al Liceului de Muzica, cu specializarile: muzica, arte plastice, arhitectura.
Preocupari pentru schimburi de valori artistice din invatamantul vocational, atat pe plan national cat si
international, concretizat in schimburi culturale nationale si internationale (Franta 1997, Suedia 2001)
Initiator al proiectului educational „Cultura fara frontiere”, avand ca partener un liceu vocational
„Vaxjo”, Suedia 2000-2002.
Membru in comisia de organizare si desfasurare a Olimpiadei de Muzica, fazele zonale, 1999-2001
Am participat la activitati artistice cu caracter umanitar, in beneficiul copiilor defavorizati (TargovisteBucuresti)
Membru în juriul Olimpiadei naţionale –corzi grave –Craiova 2004.
Am initiat si organizat Concursul National de Interpretatre Instrumentala „W.A.Mozart”, editiile 1-5.
Achizitionarea de instrumente muzicale atat din sponsorizari, cat si finantate de la stat (instrumente
performante: 3 piane cu coada Kaway, 9 pianine Kaway, instrumente de suflat, de coarde, etc.)
Am colaborat fructuos cu organizatii si foruri locale si internationale: Primaria si consiluil judetean
Dambovita, Centrul cultural Pucioasa, Fundatia „Remember Enescu” Bucuresti, mass-media locala,
organizatia „Salvati copiii”-Tragoviste si Vaxjo, Suedia.
Membru fondator al Facultatii de muzica din Targoviste, 1999.
Sustinere morala si materiala a elevilor performanti.
Am coordonat si desfasurat stagiunea permanenta de concerte cu rol de educatie artistica si de
promovare a adevaratelor valori in randul tinerilor.

Competenţe şi aptitudini tehnice Da
Competenţe şi aptitudini de utilizare Da
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Dirijor formatii instrumentale populare si de divertisment.
Instrumentist (chitara)
Da - categoria B

Informaţii suplimentare
Anexe Copii ale actelor de studii, diplome, distinctii, etc.

