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ABSTRACT 

 

The habilitation thesis entitled EDUCATION 4.0 highlights the results of the artistic, 

educational and scientific research undertaken by the author since obtaining the Doctor of 

Musical Arts title in 2015 at the Bowling Green State University in Ohio, USA. It also 

describes a significant array of research directions which could bring valuable answers to a 

new educational paradigm believed to be already of actuality in the context of the latest 

developments in cognitive sciences and advanced technologies. 

 The first part entitled Achievements showcases the scientific, academic and 

professional results obtained so far in specific and transdisciplinary research related to 

music analysis, composition, semiotics, digital media, contemplative arts, informational 

and music technology, senzorial analysis and artificial intelligence under the vast umbrella 

of music cognition, particularly as pertaining to music education research. Within this part, 

there are four sections dedicated to general directions of research, each presented with a 

number of specific research.  

The opening direction of research entitled music analysis, contemplative arts, ancient 

sound praxis, composition and musicology discusses the specific results and the impact of 

three large-scale research projects. The first project is the first-ever complete analysis 

using a maṇḍala-based analytical approach to the Aus den sieben Tagen cycle of intuitive 

music written by Karlheinz Stockhausen in 1968. While it escaped thorough scholarly 

scrutiny for decades, the cycle was eventually found to be built on the principles of ancient 

Indo-Tibetan praxis of ceremonial sound acting as a vehicle of transcendence, an ancestral 

dream of humanity revived anew by the transhumanistic movement of the twenty-first 

century. This research was at the same time a field project realized mostly in the USA, in 

various locations such as Bowlig Green State University and Gar Drolma Center from 

Ohio; Garchen Institute from the Chino Valley high desert of Arizona; Vajrayana 

Foundation in Watsonville; Dharma Publishing, the Odiyan Monastery in Cazadero and the 

Sorig Institute in Nevada City, California; the Chandrasurya Dharma House in Michigan; 

as well as the Drikung Dzogchen Community in Bristol, Vemont. 

The pursuit of finding the authentic sources for Aus den sieben Tagen led to the 

second project realized while a research-affiliate at the Rangjung Yeshe Institute from the 

University of Kathmandu in Nepal, the place of choice for researching the ancient Tibetan 

iconographic painting and music notation system that holds the keys to the sacred sound 
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praxis, the subject of Aus den sieben Tagen. The impact of this project will be fully 

manifest in generations to come, as it is both an important preservation project but also a 

connection to a past in which the praxis of sound, including its theory and practice, was a 

technology enabling the human being to completely transcend all limitations in its pursuit 

for attaining its maximum potential. This ancient human preoccupation is again of actuality 

due to the strong push of the modern transhumanistic movement which predicts the 

technological singularity in the near future. While the material technology will always be 

limited by its own nature, the sound praxis alternative leading to the same result seems to 

have already been here for quite a while with no doom scenarios attached, as opposed to 

artificial intelligence. Remains only to be seen why has humanity completely forgotten 

about it. As such, the immediate impact of this project is the preservation of a dissapearing 

cultural and educational praxis which can bring a significant contribution to our modern 

education and understanding of ancient cultures. On the long run, it remains an open-ended 

transdisciplinary research field with the potential to offer some answers to the ardent 

questions of today’s tendency to maximize everything, including the potential of humanity 

as a whole. 

The third project on this line of research is a manual of twentieth-century music 

analysis case studies showcasing specific models of analysis such as atonal, serial, 

conceptual and forensis analysis, the latter being an investigative method which enhances 

student’s ability to recreate context starting from as little information as possible. This 

manual was written with the industrious student of the twentieth-century music in mind; 

however, it can be an open window into the basic, initial intricacies of set-theory 

application for anyone else interested in models for research and analysis. 

The second direction of research entitled music technology, informational technology 

and music cognition deals with educational research using Cycling 74’s object-oriented 

visual programming multi-level plaform named Max. Out of the three research projects 

discussed here, the first one presents the capabilities of Max as a cross-curricular 

educational platform, due to its seamless integration of multi-level layers of signal and 

digital data gathering, indexing, analysis, processing, and post-processing. Moreover, 

Max’s virtually endless possibilities of interacting with any number of peripherals coupled 

with mid-level programming pre-requisites, makes it easy to learn and use, thus being an 

ideally flexible environment for educational and research development. 
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The second research project discusses the development of new instruments for 

transdisciplinary research in music cognition using Max or its open-source homologue, 

Pure Data. Many times, especially in new fields of research, there arises a need for novel 

ways of gathering and assessing data along with solutions to cut down experimental costs. 

These address funding issues and cutting through the difficulties of acquiring dedicated 

research instruments which are many times costly and maybe not designed exactly for a 

new research direction, meaning that money and other resources are not being used in the 

most efficient way. One possible solution to some of these issues can be the integration of 

capable and reliable programming environments such as Max into the creation of new 

research instruments. Max can interact with virtually any type of peripherals, including 

sensors of many kinds. Furthermore, its capability to process audio and video signal is 

instrumental in gathering and displaying data. Last but not least, the multi-layered 

capability of data interaction coupled with its ability to compile standalone applications 

makes Max a possible candidate for the development of new reasearch instruments. The 

discussion focused for now on music cognition; however, the applicability of Max in other 

fields of research may be simply a matter of right circumstances. 

The third project under this line of research discusses the data analysis software 

Scribe developed at the University of Texas as a tool for the statistical analysis of 

methodological parameters in instrumental training. This may be of particular interest as it 

offers an investigative tool into the age-old educational dillema of what really makes an 

effective teacher. Statistical analysis could be used in order to study the way highly 

effective teachers manage the educational variables intrinsic in the teaching and learning 

process and offer both insight into their methodologies as well as possible solutions for 

improving teaching abilities for new and inexperienced teachers. Furthermore, it creates 

models for Education 4.0, the artificial intelligence-assisted presonalized education. 

The music cognition & sensory analysis is developed further in the third line of 

research with three projects on specific themes the first one being the effect of relaxation 

techniques on student music sight-reading and short-term learning under test-induced 

performance anxiety. Needless to say, performance anxiety has been proven time and time 

again to have a major impact on both amateur and professional artistic performance as well 

as virtually all other domains of activity where some form of mostly external evaluation 

may negatively impact situational outcome when such situation is significant from a 

personal standpoint.  
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The purpose of this study was to assess the effectivenes of relaxation techniques as a 

strategy for cognitive-behavioral intervention in order to modulate fine-motor coordination 

and cognitive response to a stressful situation. The study found that anxiety may not be 

debilitating but in fact desirable in small amounts, in which case it has a positive effect on 

the quality of the artistic interpretation and performance and that the relaxation techniques 

are effective only as a long-term cognitive-behavioral intervention, in which case it offers 

durable advantages in terms of quality and resolution of the stress response as opposed to 

the short-term strategies. 

A second study in this line of research scrutinized teaching for transfer by improving 

beginner student viola performance through implementing the think-set-play sequence, 

again a cognitive-motor intervention strategy designed to help beginner students achieve 

better early results and faster overall mastery of hand-held string instruments such as violin 

and viola. These instruments appear to be generally the least studied scientifically, 

probably due to the many more educational variables involved in attaining the proper 

posture, arm, hand and finger motor coordination as well as overall non-temperate 

instrumental technique on short-length strings. 

The third in this line of research is a preliminary study on music and food choice 

among students, the result of a collaborative effort done together with a researcher at the 

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca. The food 

business market is increasingly more interested in understanding the scinetific basis of how 

and why certain classes of customers make particular culinary choices and how their 

products can be more appealing to the prospective customer. As a result, this multi-level 

study aimed at answering some preliminary questions regarding the relationship between 

music and food choice, particularly as far as the student population are concerned. 

The fourth line of research discusses the profound impact of advanced and emerging 

technologies, particularly artificial intelligence, on modern and future education by looking 

at algorithm applications in music education as part of a general artificial-intelligence 

ecology. Although still in its infancy, artificial intelligence is already connected with 

research in domains such as neuronal networks, robotics (programmable prosthetics), 

linguistics (chat bots), informational technology (blockchain technology), IoT (Internet of 

Things), smart tattoos and implantable technology, medicine (high-accuracy diagnosis), 

law (case assistant), engineering (problem-solving and modelling), security (surveillance, 

face recognition), military (autonomous weapons), Google’s Deep Mind project and AIG 
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(Artificial General Intelligence), D-WAVE Quantum Computing, Intel’s Quantum 

Neuromorphic Chip as well as the advent of biocomputing and DNA parallel computing. 

Artificial intelligence is already ubiquitously interweaved into the fabric of our modern life 

and is here to stay. 

It is imperative to realize that we are discussing about computers capable to grow 

their own neural circuitry in a time in which there are still quite a few people who have 

never seen or owned a smart phone. This hiatus will probably be covered by the IoT 

technology. However, the gap between technological advancement and the human capacity 

of technology assimilation is already beyond surface-level comprehension. As artificial 

intelligence will impact without any doubt the current educational paradigm, it is all the 

more important to maintain an open dialogue and address both the issues arising from a 

new population of students with completely new needs and abilities in an educational 

system which is barely learning to make use of computers and networks as well as the 

issues of how best to integrate the new and emerging technologies and advanced 

technologies into the current and future educational paradigm. 

The second part of this thesis is entitled Career Development Plan and discusses the 

overall vision for further scientific, academic and professional career development. The 

academic and professional development is focused on the development of magnet 

programs such as the music technology laboratory, the music cogition study program and a 

music notation study program which are all attractive to the modern students, are 

transversal-ready, offer qualifications currently in high demand on the global job market 

and have the potential to bring a notable contribution to the overall academic and 

community life at our university. 

The research component is seamlessly weaved into the academic and profesisonal 

development plan. However, a separate scientific and research development plan section 

details the overall perspective for development in areas such as the sacred sound; music 

and theater research, music cognition and artificial intelligence, complimented with 

research leadership initiatives planned to result in managing both a music and 

transdiciplinary research center as well as various student research projects, all under the 

vast umbrella of Education 4.0.  
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REZUMAT 

 

Teza de abilitare intitulată EDUCAȚIA 4.0 pune în lumină rezultatele cercetării artistice, 

educaționale și științifice realizate de autor după obținerea titlului de Doctor în Artele 

Muzicale, în 2015, la Universitatea de Stat Bowling Green din Ohio, SUA. De asemenea, 

aceasta descrie o arie semnificativă de direcții de cercetare care ar putea aduce răspunsuri 

valoroase la o nouă paradigmă educațională considerată deja a fi de actualitate în contextul 

celor mai recente evoluții în domeniul științelor cognitive și al tehnologiilor avansate.  

Prima parte intitulată Achievements (Realizări) prezintă rezultatele științifice, 

academice și profesionale obținute până în prezent în cercetarea specifică și 

transdisciplinară referitoare la analiza muzicală, compoziție, semiotică, media digitală, arte 

contemplative, tehnologia și informatica muzicală, analiza senzorială și inteligența 

artificială sub vasta umbrelă a cogniției muzicale, în special cu privire la cercetarea în 

educația muzicală. În această parte există patru secțiuni dedicate direcțiilor generale de 

cercetare, fiecare prezentând o serie de lucrări specifice. 

Prima direcție a cercetărilor intitulată analiză muzicală, arte contemplative, praxisul 

antic al sunetului, compoziție și muzicologie discută rezultatele specifice și impactul a trei 

proiecte de cercetare pe scară largă. Primul proiect este prima analiză completă la ciclul de 

muzică intuitivă Aus den sieben Tagen scris de Karlheinz Stockhausen în 1968, folosind o 

abordare analitică bazată pe modelul maṇḍala. Deși a eludat o cercetare științifică 

riguroasă timp de câteva decenii, ciclul a fost în cele din urmă dovedit ca fiind construit pe 

principiile praxisului antic indo-tibetan de sunet ceremonial care acționează ca un vehicul 

al transcendenței, un vis ancestral al omenirii reînviat de mișcarea transumanistă din 

secolul XXI. Această cercetare a fost, în același timp, un proiect de cercetare pe teren, 

realizat în cea mai mare parte în SUA, în diferite locații cum ar fi Bowlig Green State 

University și Gar Drolma Center din Ohio; Institutul Garcen din deșertul înalt din Chino 

Valley, Arizona; Fundația Vajrayana din Watsonville, Dharma Publishing și Mănăstirea 

Odiyan din Cazadero cât și Institutul Sorig din orașul Nevada, California; Chandrasurya 

Dharma House din Michigan; precum și Drikung Dzogchen Community din Bristol, 

Vemont. 
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Preocuparea de a găsi sursele autentice ale [ciclului] Aus den sieben Tagen a condus 

la un al doilea proiect realizat de data aceasta în calitate de cercetător afiliat la Institutul 

Rangjung Yeshe de la Universitatea din Kathmandu în Nepal, locul ales pentru cercetarea 

picturii iconografice și a sistemului de notație muzicală antică tibetană care deține cheile 

praxisului sunetului sacru, subiectul [ciclului] Aus den sieben Tagen. 

Impactul acestui proiect va deveni pe deplin manifest în generațiile viitoare, deoarece 

reprezintă atât un proiect important de conservare cât și o legătură cu un trecut în care 

praxisul sunetului, inclusiv teoria și practica sa, a fost o tehnologie care permitea ființei 

umane să depășească integral toate limitele sale în căutarea atingerii potențialului maxim. 

Această preocupare umană antică este din nou actuală, datorită puternicului impuls al 

mișcării transumaniste moderne care prezice singularitatea tehnologică în viitorul apropiat. 

În timp ce tehnologia materială va fi întotdeauna limitată prin propria sa natură, alternativa 

praxisului sunetului care conduce la același rezultat pare să fi existat deja de multă vreme, 

fără a fi avut atașat un scenariu de distrugere în masă, în contrast cu inteligența artificială. 

Rămâne doar de văzut motivele pentru care omenirea a uitat complet de această tehnologie. 

Prin urmare, impactul imediat al acestui proiect este păstrarea unei practici culturale și 

educaționale dispărute, care poate aduce o contribuție considerabilă la educația modernă și 

la înțelegerea culturilor vechi. Pe termen lung, rămâne un domeniu de cercetare 

transdisciplinară deschis, cu potențialul de a oferi câteva răspunsuri la întrebările cele mai 

arzătoare ale tendinței actuale de a maximiza totul, inclusiv potențialul omenirii ca un tot 

unitar. 

Cel de-al treilea proiect pe această linie de cercetare este un manual de studii de caz 

în analiza muzicală a secolului al XX-lea, care prezintă modele specifice de analiză cum ar 

fi analiza atonală, serială, conceptuală și forensis, cea din urmă fiind o metodă de 

investigare care sporește capacitatea studentului de a recrea contextul pornind de la cât mai 

puțină informație inițială posibilă. Acest manual a fost scris cu studentul studios al muzicii 

secolului al XX-lea în minte; cu toate acestea, acesta poate fi o fereastră deschisă înspre 

complexitatea inițială, de bază, a aplicației teoriei seturilor pentru oricine altcineva 

interesat de modele de cercetare și analiză. 

Cea de-a doua direcție de cercetare intitulată tehnologie muzicală, tehnologie 

informațională și cogniție muzicală, se ocupă de cercetarea educațională utilizându-se 

Max, o platformă multi-level de programare vizuală orientată pe obiecte aparținând 

[companiei] Cycling’ 74. Dintre cele trei proiecte de cercetare discutate aici, prima 
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prezintă capabilitățile [mediului] Max ca platformă educațională inter-curiculară, ca urmare 

a capacității sale excepționale de integrare a straturilor multi-nivel de semnal și de 

colectare, indexare, analiză, procesare și post-procesare a datelor în format digital. Mai 

mult decât atât, posibilitățile practic infinite ale [mediului de programare] Max de a 

interacționa cu orice număr de periferice, împreună cu cerințele de programare [aflate 

doar] la nivel mediu, ușurează învățarea și utilizarea, devenind astfel un mediu ideal pentru 

dezvoltare educațională și de cercetare. 

Al doilea proiect de cercetare discută dezvoltarea de instrumente noi pentru 

cercetarea transdisciplinară în cogniția muzicală utilizând Max sau omologul său open-

source [numit] Pure Data. De multe ori, în special în domenii noi de cercetare, apare 

necesitatea unor metode noi de colectare și evaluare a datelor, precum și soluții de reducere 

a costurilor experimentale. Acestea adresează problemele legate de finanțare și de reducere 

a eforturilor de a obține instrumente de cercetare dedicate, care în multe cazuri sunt 

costisitoare și este posibil să nu fi fost proiectate pentru o nouă direcție de cercetare, ceea 

ce înseamnă că banii și resursele nu sunt utilizate la modul cel mai eficient.  

O posibilă soluție pentru unele dintre aceste probleme poate fi integrarea unor medii 

de programare capabile și fiabile, cum ar fi Max, în crearea de instrumente noi de 

cercetare. Max poate interacționa cu aproape orice tip de periferice, inclusiv senzori de mai 

multe feluri. În plus, capacitatea sa de a procesa semnale audio și video este esențială 

pentru colectarea și afișarea datelor. Și nu în ultimul rând, capacitatea multi-nivel de 

interacțiune a datelor, cuplată cu capacitatea sa de a compila aplicații independente, face 

din Max un posibil candidat pentru dezvoltarea de instrumente noi de cercetare. Discuția a 

fost axată până acum pe cogniția muzicală; cu toate acestea, aplicabilitatea [programului] 

Max în alte domenii de cercetare poate fi pur și simplu doar o problemă de circumstanțe 

potrivite. 

Al treilea proiect pe această linie de cercetare discută programul Scribe de analiză a 

datelor dezvoltat la Universitatea din Texas, ca instrument de analiză statistică a 

parametrilor metodologici în instruirea instrumentală. Acest lucru poate prezenta un interes 

deosebit, deoarece oferă un instrument de investigație în dilema perpetuă a învățământului 

cu privire la ce anume face un profesor cu adevărat eficient. Analiza statistică ar putea fi 

utilizată pentru a studia modul în care profesorii cu eficiență sporită gestionează variabilele 

educaționale intrinsece în procesul de predare și învățare și oferă atât o perspectivă asupra 

metodologiilor lor, cât și posibile soluții pentru îmbunătățirea abilităților de predare a 
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cadrelor didactice noi sau fără experiență. Mai mult, creează modele pentru Educația 4.0, 

educația personalizată asistată de inteligența artificială. 

Cogniția muzicală și analiza senzorială sunt dezvoltate în continuare în a treia linie 

de cercetare, cu trei proiecte pe teme specifice, primul fiind legat de efectul tehnicilor de 

relaxare asupra asupra citirii muzicale la prima vedere și învățarea pe termen scurt a 

studenților în condiții de anxietate de performanță indusă experimental. Nu este nevoie să 

amintim faptul că anxietatea de performanță s-a dovedit în repetate rânduri ca având un 

impact major asupra performanței artistice a amatorilor și profesioniștilor, precum și 

virtual asupra tuturor celorlalte domenii de activitate în care o anumită formă de evaluare, 

de cele mai multe ori externă, poate avea un impact negativ asupra rezultatelor unei 

situații, când aceasta este semnificativă din punct de vedere personal.  

Scopul acestui studiu a fost de a evalua eficiența tehnicilor de relaxare ca o strategie 

de intervenție cognitiv-comportamentală, cu scopul de a modula coordonarea motorie fină 

și răspunsul cognitiv la o situație stresantă. Studiul a constatat că anxietatea poate să nu fie 

debilitantă, ci, de fapt, dezirabilă în cantități mici, în care caz are un efect pozitiv asupra 

calității interpretării și performanței artistice și de asemenea că tehnicile de relaxare sunt 

eficiente doar ca o intervenție cognitiv-comportamentală pe termen lung, caz în care oferă 

avantaje durabile în calitatea și rezoluția răspunsului la stres, în contrast cu strategiile pe 

termen scurt. 

Un al doilea studiu pe această linie de cercetare a examinat predarea pentru transfer 

cu scopul îmbunătățirii performanței unui elev începător de violă prin implementarea 

secvenței gândește-pregătește-execută, din nou o strategie de intervenție cognitiv-motorie 

concepută pentru a ajuta elevii începători să obțină rezultate mai bune mai devreme și o 

mai rapidă stăpânire a instrumentelor de coarde ținute în mâini, cum ar fi vioara și viola. 

Aceste instrumente par a fi, în general, cele mai puțin studiate din punct de vedere 

științific, probabil datorită numeroaselor variabile educaționale implicate în realizarea 

poziției corecte, a coordonării brațului, mâinii și a degetelor, precum și a tehnicii 

instrumentale non-temperate pe coarde scurte. 

Al treilea în această linie de cercetare este un studiu preliminar privind alegerea 

muzicii și a alimentelor în rândul studenților, rezultatul unui efort de colaborare realizat 

împreună cu un cercetător de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară 

din Cluj-Napoca. Piața afacerilor din sectorul alimentar este tot mai interesată de a înțelege 

bazele științifice ale modului în care și motivului pentru care clase specifice de clienți fac 
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anumite alegeri culinare, precum și modul în care produsele lor pot fi mai atractive pentru 

potențialii consumatori. Ca rezultat, acest studiu pe mai multe nivele a avut ca scop să 

răspundă la un set de întrebări preliminare privind relația dintre muzică și alegerea 

alimentelor, în special în ceea ce privește populația studenților. 

Linia a patra a cercetării discută impactul profund al tehnologiilor avansate și 

emergente, în special inteligența artificială, asupra educației moderne și viitoare, prin 

analizarea aplicațiilor algoritmice în educația muzicală, ca parte a unei ecologii generale a 

inteligenței artificiale. Cu toate că este aflată încă în fază incipientă, inteligența artificială 

este deja conectată cu cercetarea în domenii cum ar fi rețelele neuronale, robotică 

(protetică programabilă), lingvistică (chat bots), tehnologie informațională (tehnologia 

blockchain), IoT (Internet of Things), tatuaje inteligente și tehnologie implantabilă, 

medicină (diagnosticare de înaltă precizie), lege (asistent de caz), inginerie (rezolvarea 

problemelor și modelare), securitate (supraveghere, recunoaștere facială), militar 

(armament militar autonom), proiectul Google Deep Mind și AIG (Artificial General 

Intelligence), D-WAVE Quantum Computing, Circuite Integrate Neuromorfe Cuantice 

Intel, precum și apariția biocomputerelor și a calculelor paralele cu ADN. 

Inteligența artificială este deja întrepătrunsă omniprezent în țesătura vieții noastre 

moderne și va rămâne în continuare, pentru multă vreme. Este imperativ necesar să 

realizăm că discutăm despre computere capabile să-și dezvolte propriile circuite neuronale 

într-un moment în care există încă multe persoane care nu au văzut sau deținut vreodată un 

telefon inteligent. Acest hiatus tehnologic se va acoperi probabil cu tehnologia IoT. Cu 

toate acestea, decalajul dintre avansarea tehnologică și capacitatea umană de asimilare a 

tehnologiei este deja dincolo de înțelegerea la nivel de suprafață. Deoarece inteligența 

artificială va influența fără îndoială paradigma educațională actuală, este cu atât mai 

important a se menține un dialog deschis în ideea de a se aborda atât problemele care 

rezultă dintr-o nouă populație de studenți cu nevoi și abilități complet noi într-un sistem 

educațional abia deprins să utilizeze calculatoarele și internetul, precum și problemele 

legate de cel mai bun mod de a integra atât tehnologiile noi și emergente cât și tehnologiile 

avansate în paradigma educațională actuală și viitoare. 

A doua parte a acestei teze, intitulată Career Development Plan (Planul de dezvoltare 

a carierei), descrie viziunea generală privind dezvoltarea carierei științifice, academice și 

profesionale. Dezvoltarea academică și profesională este axată pe dezvoltarea de programe 

magnet cum ar fi laboratorul de tehnologie și informatică muzicală, programul de studiu al 
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cogniției muzicale și un program de studiu a notației muzicale, care sunt toate atractive 

pentru studenții moderni, sunt compatibile transversal, oferă calificări aflate în prezent la 

mare cerere pe piața globală a locurilor de muncă și au potențialul de a aduce o contribuție 

notabilă la ansamblul vieții academice și comunitare din universitatea noastră. 

Componenta de cercetare este împletită perfect cu planul de dezvoltare academică și 

profesională. Cu toate acestea, o secțiune separată a planului de dezvoltare științifică și de 

cercetare detaliază perspectiva generală a dezvoltării cercetării în domenii precum sunetul 

sacru, muzică și teatru, cogniție muzicală și inteligență artificială, completate cu inițiative 

de leadership în domeniul cercetării, planificate să conducă atât la gestionarea unui centru 

de cercetare muzicală și transdisciplinară cât și la diverse proiecte de cercetare a 

studenților, toate sub umbrela vastă a Educației 4.0. 

 

 

 




