
CV Felician Rosca 

Ca profesor universitar cu doctorat și abilitare în domeniul artelor muzicale, 

interpret  internațional organist, muzicolog, şi publicist Felician Roșca (n.1953) 

este unul din remarcabilii interpreți organiști ai generației contemporane 

românești. În prezent profesorul  universitar, doctor  FELICIAN ROŞCA, este 

titularul clasei de orgă de la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de 

Muzică. Este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România 

(UCMR), Președinte al Societății Române de Imnologie (2008); membru al 

Societății Internaționale de Imnologie (IAH), membru al Societății “Sigismund 

Toduță” din Cluj-Napoca, Președinte al Asociației Culturale Timorgelfest. 

Laureat cu Diplomă de Excelență din partea Universității de Vest din Timișoara 

(2018).   

Este absolvent al Universității Naționale de Muzică din București, specializarea 

orgă (1977). Particip la cursuri de măiestrie cu prof. Millan Schlechta din Praga, 

Marcel Pérès din Franța (muzică medievală), mai apoi cu profesorul Lehotka 

Gábor de la Universitatea Națională de Muzică ,,Fr. Liszt’’ din Budapesta, cu care 

a făcut un stagiu post gradual de interpretare organistică. 

Din anul 1991 a fost invitat ca profesor de orgă la Universitatea de Vest din 

Timișoara, Facultatea de Muzică. Aici accede prin concurs de la funcția de lector 

până la cea de profesor universitar, cu abilitare pentru conducere de Doctorat. În 

anul 2000 susține examenul de Doctor în Arte-Muzică la Academiei de Muzică “ 

Gh. Dima” din Cluj-Napoca, cu teza din domeniul muzicologiei “Incursiune în 

arta şi pedagogia organistică de pe teritoriul României”, coordonator Prof. 

univ.  dr. Eduard Terenyi., iar în anul 2017 examenul de abilitare academică la 

Universitatea de Vest din Timișoara.  

Este director pentru mai multe festivaluri naționale și internaționale ca: Festivalul 

muzicii de orgă din Banat-Timorgelfest, care în 2020 a ajuns la a XX-a ediție, 

Festivalul Barocul în ipostaze contemporane X ediții, Concurs internațional de 

orgă Timorgelfest, V ediții. 

A fost Secretar Științific (prodecan) al Facultății de Muzică și Teatru în anii de 

pionierat al acestei facultăți, practic în anii în care sau pus bazele unui învățământ 

muzical modern contemporan timișorean. Sun membru în comisiile ARACIS din 

anul 2007-prezent, membru în comisii de evaluare CNCSIS.  

 



A contribuit activ la construirea in ultimii 10 ani a doua orgi clasice de factură 

neobarocă, la Facultatea de Muzică și Teatru din Timișoara și în Biserica 

Adventistă de Ziua a Șaptea Betania din Timișoara. 

În acești ani a desfășurat o amplă activitate ca interpret organist în ţară şi 

străinătate. A susținut concerte de orgă la Ateneul Român București, Sala Radio 

București, Palatul Culturii Tg. Mureș, Filarmonicile de Stat din Oradea, Arad, Tg. 

Mureș, Satu Mare, Timișoara precum şi în biserici cu orgi de renume din Braşov, 

Sibiu, Mediaș, Sighișoara etc. Ca solist organist a avut concerte şi turnee de 

concerte) în majoritatea țărilor europene, Canada, SUA, America de Sud.  

A concertat ca organist  în Europa, America de Nord. America de Sud fiind 

considerat de critica de specialitate ca un organist de elită. 

A publicat  12 cărți și peste 250 de studii și articole cu tematica cuprinsă în 

domeniul artei organistice, pedagogiei muzicale, analizei muzicale.  

Este președintele Asociației Culturale Timorgelfest înființată în anul 2019, care a 

implementat deja peste 10 proiecte culturale, realizate, finanțate și cu deconturile 

realizate. 


