6 PAȘI PENTRU ADMITEREA
Facultatea Teoretică – MUZICĂ RO/ENG
Facultatea Teoretică – COMPOZIȚIE – MUZICOLOGIE - DIRIJAT
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/Metodologie%20Concurs%20ad
mitere%20licenta%202020%20FT%20(1).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_
FT.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 și ulterior, scanat), fie direct
pe calculator prin atașarea formei electronice.
Nu uiți la final să salvezi documentul!
Pasul 3.
Pregătești portofoliul pentru proba de specialitate. Verifică cu atenție ce se cere pentru fiecare
specialitate (Compoziție, Muzicologie, Dirijat) și dacă ai de trimis niște lucrări lucrează la ele.
Dacă nu este necesar atunci exersează în fața oglinzii (pentru dirijori) și citește niște termeni
de specialitate (pentru muzicologi).

În atenția compozitorilor! Ar fi de preferat să trimiteți portofoliul deodată cu dosarul de
înscriere!
Pasul 4.
Până în acest moment, cu siguranță ai avut întâlniri pe ZOOM sau SKYPE. Dacă nu, atunci
trebuie să îți faci un cont pe ambele platforme deoarece ne vedem on-line la admitere. Te
pregătești să solfegiezi și să ne cânți cât de bine poți, respectiv să recunoști intervale și
acorduri. Va fi bine, nu te stresa!
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 într-un singur e-mail, complet (cu toate
documentele) pe adresa de e-mail: facultatea.teoretica@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.

