6 PAȘI DE URMAT
Facultatea de Interpretare Muzicală – CANTO ȘI ASM
Pasul 1.
Accesezi site-ul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca
https://www.amgd.ro/
Intri în secțiunea Admitere – studii de Licență
https://www.amgd.ro/Admitere-Licen%C8%9B%C4%83/2
Pentru a verifica lista de documente necesare intri pe link-ul de mai jos, acolo vei găsi fișa de
înscriere într-un format editabil și toate celelalte documente:
https://www.amgd.ro/Admitere-Licen%C8%9B%C4%83/2#undefined4
Dacă vrei să verifici conținutul probelor și alte informații despre cum se desfășoară admiterea
poți accesa link-ul acesta:
https://www.amgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/Anexa%20la%20brosura%20de%
20admitere%20FIM.pdf
Pasul 2.
Fișa de înscriere o găsești în link-ul de mai jos:
https://www.amgd.ro/upload/documente/Brosuri_Admitere/fisa_inscriere2020_licenta_iulie_
FIM.pdf
Salvezi pdf-ul în calculatorul tău; completezi chiar pdf-ul deoarece e o variantă editabilă, iar
la final adaugi semnătura ta și data.
Semnătura poate fi realizată fie în forma fizică (document printat, semnat și ulterior, scanat),
fie direct pe calculator prin atașarea formei electronice.
Nu uiți la final să salvezi documentul!
Pasul 3.
Fiecare piesă este înregistrată separat, în funcție de tematica menționată în cadrul probei. Este
necesar să găsești unghiul potrivit pentru a putea să te înregistrezi, astfel încât să vedem că
ești tu.
Pasul 4.
YouTube este canal unde salvezi înregistrările tale.

Cum reușești să faci asta: FOARTE SIMPLU! Îți faci un canal pe YouTube, apeși butonul de
adaugă videoclip, urmezi cei trei pași. La pasul final, nr. 3, trebuie să bifezi varianta
UNLISTED sau NELISTAT. Dacă bifezi această variantă atunci doar cei care primesc link-ul
poate să vadă înregistrarea ta.
Atenție: La fiecare link pus pe YouTube, încearcă să realizezi o scurtă descriere în care notezi
ceea ce cânți.
Copiezi fiecare link pe care l-ai făcut pe YouTube și îl adaugi într-un document WORD, unde
menționezi numele tău, specializarea pentru care optezi, denumirea probei și link-ul aferent
acesteia.
Pasul 5.
Nu uita de plata taxei de înscriere la admitere. Taxa este în valoare de 140 de lei, iar datele
referitoare la contul în care trebuie să plătești îl găsești în link-ul de mai jos:
https://www.amgd.ro/Admitere-Licen%C8%9B%C4%83/2#undefined4
Ai plătit și ne trimiți dovada plății sub o formă scanată.
Pasul 6.
Ai ajuns la final, doar câteva secunde te mai desparte de trimiterea tuturor documentelor.
Dosarul de înscriere se trimite OBLIGATORIU în 2 variante:
a) pe adresa de e-mail: dcasm@amgd.ro
Scanezi fiecare document pe care trebuie să îl trimiți și îl denumești ca în exemplul de mai
jos:
Nume prenume - Denumire act 1 – ex. Popescu Ana - Fisa de inscriere (Nu trebuie să pui
diacritice)
Dacă ai mai multe fișiere atunci la finalul fiecărui document pui și numărul paginii.
Ex. Popescu Ana – Diploma de Bacalaureat 1, Popescu Ana – Diploma de Bacalaureat 2 etc.
Când trimiți e-mailul pe adresa menționată, este necesar să spui numele și prenumele tău și
pentru ce specializare candidezi.
b) intri pe formularul de mai jos:
https://forms.gle/jVS2c6GhhKC2uccC7

Completezi fiecare câmp cu informațiile necesare și la final aștepți să se încarce toate
documentele pe formular, pentru a primi mesajul de trimitere a acestui dosarului tău.

