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Dr. Mihai Cosma, profesor, muzicolog și jurnalist, este un binecunoscut 
muzicolog și critic muzical, specializat în operă și în muzica românescă. Între 2013-
2016 a fost consilier artistic al Operei Naționale București. A absolvit Universitatea 
Națională de Muzică din București, cu diplomă în muzicologie (1989) și Regie de 
teatru muzical (2005).  

A fondat Centrul de Excelență pentru Cercetare Științifică și Proiecte Artistice 
al Universității Naționale de Muzică, pe care îl conduce în calitate de director. Este 
redactor șef al Editurii Universității și, încă de la înființare, redactor la revista 
“Actualitatea muzicală” iar din 1991 și al revistei “Muzica”. Este membru în 
Comitetul Director al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România și în 
Biroul Executiv al secției de critică muzicală și muzicologie. Din 1992 este titular al 
catedrei de Istoria muzicii și muzicologie a Universității Naționale de Muzică 
București, obținând, pe rând, toate gradele academice, până la cel de profesor 
universitar.  

Participă în mod constant ca membru în juriu la competiții naționale și 
internaționale, precum Le Grand Prix d’Opéra (București), „Marcello Giordani” 
Voice Competition (Sicilia), „Rimski-Korsakov” International Voice Competition 
Tihvin (Rusia), Federico II Voice Competition (Andria), „Romania” Music 
Performing Competition (Tokyo), „Paul Constantinescu” (Ploiești), etc. 

A fost manager de proiect pentru mai multe festivaluri, concursuri, turnee, 
simpozioane de muzicologie sau proiecte de cercetare științifică, printre care grantul 
„Musicus” finanțat de Comisia Europenă (POSCCE,2008). Susține frecvent conferințe 
în România și în străinătate și face parte din comisii de acordare a titlurilor academice 
sau comisii de doctorat. 

Mihai Cosma a publicat numeroase cărți pe teme de istoria muzicii și de operă. 
Activitatea lui jurnalistică numără circa 1000 de articole, interviuri, emisiuni și opinii 
difuzate în presa cotidiană sau de specialitate, la radio și la televiziune. 
A primi de două ori Premiul pentru publicistică al Uniunii Compozitorilor și 
Muzicologilor din România și este decorat cu Ordinul Național „MeritulCultural” în 
grad de cavaler. 


