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� Istoric 
 

Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca a luat fiinţă în anul 1919, ca 
instituţie de stat, în contextul unui viguros proces de modernizare a întregului învăţământ românesc, 
ce a fost determinat de climatul deosebit de dinamic al edificării noii Românii postbelice. Primul 
rector, compozitorul Gheorghe Dima, a imprimat noului institut idealul unor standarde calitative 
înalte – pe care le-a însuşit temeinic în cursul studiilor universitare urmate în Germania. Vocaţia 
europeană şi cultul calităţii au constituit şi constituie o constantă de-a lungul întregii istorii a 
instituţiei, care a funcţionat succesiv sub denumirile de Conservatorul de muzică şi artă dramatică, 
Academia de Muzică şi Artă Dramatică (din 1931), apoi, din 1950, Conservatorul de Muzică „Gh. 
Dima”. În anul 1991 instituţia a primit titulatura actuală de Academia de Muzică “Gh. Dima”. 

Printre profesorii noştri s-au numărat şi se numără personalităţi de marcă ale creaţiei şi 
interpretării muzicale, ca şi ale muzicologiei româneşti – între aceştia, doi membri ai Academiei 
Române: compozitorii Sigismund Toduţă şi Cornel Ţăranu. Studiile doctorale în muzică şi înaltul 
titlu de Doctor în Muzicologie au fost fondate în România tocmai la Conservatorul de Muzică 
clujean, în anul 1971, prin contribuţia hotărâtoare a amintitului Sigismund Toduţă, şi mulţi dintre 
cei mai valoroşi muzicieni din toate centrele ţării, inclusiv din capitală, se mândresc cu titlul de 
Doctor obţinut la Cluj. 

Odată cu schimbările politice declanşate de evenimentele din decembrie 1989, a devenit 
posibilă şi în spaţiul academic românesc stabilirea de relaţii internaţionale în cadrul programelor 
TEMPUS, ERASMUS, LONG LIFE LEARNING, DAAD, FULLBRIGHT. Acestea au căpătat o 
nouă dimensiune după aderarea României la Uniunea Europeană. 

După instituirea în anul 1992 a titlului de Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică 
„Gheorghe Dima”, ne-au făcut onoarea de a accepta acest titlu personalităţi marcante ale vieţii 
culturale româneşti şi mondiale, precum compozitorii Iannis Xenakis, György Kurtág, Krzysztof 
Penderecki, Pascal Bentoiu, Ştefan Niculescu şi Tudor Jarda, interpreţii Christoph Bossert, David 
Ohanesian, Lucia Stănescu, Virginia Zeani, Lya Hubic, Mariana Nicolesco, Dumitru Fărcaş, 
dirijorii Yehudi Menuhin şi Erich Bergel, muzicologii Octavian Lazăr Cosma şi Sebastian Barbu- 
Bucur, promotorul Ioan Holender –, nume ilustre ce dovedesc încă o dată prestigiul de care se 
bucură instituţia noastră. 

Profesorii noştri oferă pregătire de nivel academic superior pentru un spectru larg de 
specializări muzicale – compoziţie, muzicologie, dirijat orchestră, dirijat cor, interpretare 
instrumentală, pedagogie muzicală, canto, pedagogie coregrafică, regie de operă şi regie 
coregrafică. Celor două facultăţi ce constituie nucleul instituţional al Academiei de Muzică – 
Facultatea Teoretică şi Facultatea de Interpretare Muzicală – li se adaugă Departamentul de 
Învăţământ la Distanţă, Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic şi extensia 
universitară din Piatra Neamţ. Prin structura ramificată şi în acelaşi timp echilibrată, avem 
capacitatea de a răspunde celor mai variate cerinţe educaţionale ale societăţii contemporane. 

Numărul parteneriatelor noastre cu instituţii de învăţământ superior muzical din străinătate 
este în continuă creştere. Studenţii noştri beneficiază de numeroase cursuri de măiestrie susţinute de 
profesori invitaţi din ţară şi din străinătate. Performanţa este încurajată prin concursuri de creaţie 
sau de interpretare organizate la nivel intern, naţional sau chiar internaţional. Editura MediaMusica 
şi cele două reviste de specialitate – Lucrări de muzicologie/Musicology Papers, Tehnologii 
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Informatice și de Comunicare în domeniul muzical/Information and Technology Communication in 
Musical Field şi Intermezzo sunt instrumente excelente de exprimare a activităţilor ştiinţifice şi 
publicistice de profil, susţinute de profesori, doctoranzi şi studenţi de toate specialităţile. Tradiţia 
remarcabilă a cercetării de folclor desfăşurată în institut se întregeşte prin ansambluri specifice, ce 
cultivă un spirit de autenticitate în păstrarea şi valorificarea artistică a acestui filon. 

Un viu interes artistic polarizează stagiunile de concerte ale instituţiei, în care se produc 
profesori, studenţi, ansambluri proprii, invitaţi. Formaţiile instrumentale şi corale ale Academiei se 
bucură de o largă recunoaştere naţională şi internaţională: Ars Nova, Collegium Musicum 
Academicum, Cappella Transylvanica, Antifonia, Ansamblul de percuţie, Ansamblul de muzică 
tradițională Icoane, Corul Ave Musica sunt ansambluri de cert şi durabil prestigiu. Sunt cultivate 
colaborări cu caracter permanent cu instituţii ca Filarmonica de Stat „Transilvania”, cele două 
Opere clujene, Societatea Română Mozart, centrele culturale străine ce activează în oraş. Academia 
de Muzică „Gh. Dima” este implicată activ în evenimente culturale de seamă ca Festivalul „Toamna 
Muzicală Clujeană”, Festivalul „Mozart”, promovând şi importante manifestări proprii, ca 
Festivalul „Cluj Modern”, Concursul „Gheorghe Dima” şi altele. 
 
 

� Misiunea AMGD 
Prin întreaga sa activitate, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” își propune: 

- să contribuie la dezvoltarea şi răspândirea cunoaşterii; 
- să educe pentru exercitarea de profesii şi funcţii, în spiritul Adevărului şi Binelui; 
- să păstreze şi să extindă expresiile creaţiei ştiinţifice şi culturale; 
- să promoveze ideile societăţii libere în scopul dezvoltării. 

În acord cu tradiţiile şi aspiraţiile comunităţii universitare proprii, cu valorile şi potenţialul 
recunoscut al acesteia, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” serveşte domeniul calificării 
superioare în specializările muzicale şi ale artelor spectacolului (compoziţie muzicală, dirijat, 
muzicologie, interpretarea instrumentală, interpretare canto, pedagogie muzicală, regie teatru 
muzical, regie coregrafică, pedagogie coregrafică) la nivel de studii de licenţă, masterat, doctorat, 
studii postdoctorale, educaţie continuă şi învăţare pe tot parcursul vieţii, învăţământ la distanţă, şi 
îşi defineşte misiunea sa ca: 
(a) universitate de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică avansată; 
(b) universitate de educaţie şi performanţă muzicală de vârf; 
(c) universitate cu vizibilitate internaţională strategică. 
 
 

� Principiile vieţii universitare 
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” îşi întemeiază activitatea pe principiile ce susţin 

sistemul naţional de învăţământ superior, şi anume:  
- principiul autonomiei universitare este garantat de Constituţia României şi se referă la ideile, 
acţiunile, competenţele decizionale şi spaţiul comunităţii academice. Pe baza acestui principiu, 
Academia îşi stabileşte: misiunea, strategia, structura, activităţile, organizarea şi funcţionarea 
proprie, politica de recrutare, evaluare şi promovare a resurselor umane, politica de colaborare cu 
instituţii similare din ţară, managementul resurselor financiare şi administrarea bunurilor materiale. 
Potrivit aceluiaşi principiu, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca promovează 
relaţii de colaborare în domeniul educaţiei şi cercetării cu instituţii similare din străinătate. 
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- principiul libertăţii academice înseamnă libertatea predării, cercetării şi învăţării. Libertatea 
academică este garantată prin lege şi priveşte următoarele aspecte: alegerea temelor şi metodelor de 
studiu şi de cercetare, interpretarea, publicarea şi transferul rezultatelor cercetării, exprimarea liberă 
a opiniilor, în condiţiile respectării eticii universitare, participarea la activităţile de educaţie şi de 
cercetare, la organizarea şi coordonarea acestora, alegerea liberă a cursurilor şi specializărilor de 
către studenţi. 
- principiul răspunderii publice obligă Academia să respecte legislaţia în vigoare şi politicile 
naţionale şi europene în domeniul cercetării şi educaţiei, să aplice reglementările privind asigurarea 
şi evaluarea calităţii, să asigure transparenţa deciziilor şi activităţilor sale, să asigure un 
management eficient în utilizarea resurselor, să respecte libertatea academică a personalului 
didactic, didactic-auxiliar şi de cercetare, precum şi drepturile şi libertăţile studenţilor. 
 
 

� Conducere 

Senatul: 
Este cea mai înaltă autoritate a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Întrunit 
lunar, acesta emite hotărâri şi aprobă regulamente obligatorii pentru toţi membrii comunităţii 
universitare. Este format din cadre didactice şi studenţi din partea fiecărei facultăţi.  
Preşedintele senatului este Prof.univ.dr. Gabriel Banciu. 
 
Consiliul de Administraţie: 
Este un organism format din Rector, Prorectori, Decanii facultăţilor, Directorul General 
Administrativ, reprezentantul sindicatului şi un reprezentant al studenților. Consiliul de 
Administrație este convocat lunar sau de câte ori este nevoie, pentru soluţionarea unor probleme 
specifice. 
 
Rectorul: 
Conduce întreaga activitate academică şi administrativă din Academie. Reprezintă Academia în 
toate relaţiile sale. Din martie 2012, Rectorul Academiei de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj- 
Napoca este Prof. univ. dr. Vasile Jucan. 
 
Prorectorii Universităţii 
Prorectorii îndeplinesc acele funcţii care le sunt delegate de către rector prin ordin scris sau care 
sunt decise de Senat. Prorectorii Academiei de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj- Napoca sunt: 

• Prorector responsabil cu activităţi didactice: 
Conf.univ.dr. Veronica Negreanu 

• Prorector responsabil cu cercetarea ştiinţifică: 
Prof.univ.dr. Nelida Nedelcuţ 

• Prorector responsabil cu creaţia artistică şi relaţiile internaţionale: 
Prof.univ.dr. Adriana Bera 
 
Directorul General Administrativ 
Are responsabilitatea totală în ceea ce priveşte eficienţa tuturor compartimentelor administrative. 
Contribuie la managementul strategic şi cotidian al Academiei; urmăreşte şi coordonează activitatea 
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responsabililor compartimentelor administrative. Directorul General Administrativ pentru 
Academia de Muzică “Gheorghe Dima” este Ing. Cornel Mihalca 
 
Consiliul Facultăţii 
Este structura de conducere a Facultăţii. El aprobă strategia de dezvoltare și planurile de 
învăţământ, propune numărul de studenţi pe specializări şi forme de învăţământ, aprobă disciplinele 
pentru examenele de licenţă, masterat şi doctorat, validează şefii de departamente, fixează efectivul 
de burse pe specializări, în limitele fondurilor alocate. Este format din reprezentanţii 
departamentelor şi ai studenţilor. 
 
Decanul 
Răspunde de calitatea întregului proces de învăţământ şi cercetare din facultate. Coordonează 
activitatea Biroului Consiliului pentru aplicarea hotărârilor luate şi este preşedinte al Consiliului 
Facultăţii. 
 
Secretariatul 
Se ocupă de gestionarea activităţii din Facultate. Asigură legăturile cu Rectoratul, cu celelalte 
facultăţi, cu alte instituţii etc. Transmite şi aplică deciziile organelor de conducere ale Facultăţii şi 
Academiei. 
 
 

� Facultățile din cadrul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-
Napoca sunt următoarele:  

 
Facultatea de Interpretare Muzicală – Decan: Prof.univ.dr. Elena Moldovan 

• Departament Instrumente cu Coarde, de Suflat şi Percuţie 
Director: Prof.univ.dr. Marc Alexandru 

• Departament Instrumente cu Claviatură şi Ansambluri Instrumentale  
Director: Lect.univ.dr. Liviu Deac 

• Departament Canto şi Artele spectacolului muzical 
 Director: Conf.univ.dr. Iulia Suciu  
  
Facultatea Teoretică - Decan: Prof.univ.dr. Elena Chircev 

• Departament Muzicologie și Pedagogie muzicală 
Director: Prof.univ.dr. Pavel Puşcaş 

• Departament Compoziţie muzicală și Dirijat 
 Director: Prof. univ. dr. Cornel Groza 
 
Extensia Piatra Neamţ 
Director: Conf.univ.dr Constantin Andrei 

• Interpretare Muzicală – Instrumente 
• Interpretare Muzicală – Canto 

• Pedagogie Muzicală 
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Departamentul de Învăţământ la Distanţă 
Director: Conf.univ.dr. Cornelia Cuteanu 
 
Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic   
Director: Prof.univ.dr. Maria Timaru 
  
 

� Asociaţia Studenţilor Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” 
 Cluj-Napoca 
Fondată în anul 2010, la iniţiativa unor studenţi dornici de realizarea unor proiecte şi 

evenimente dedicate studenţilor, face parte din organizaţiile de studenţi active la nivelul oraşului 
Cluj-Napoca. Obiectivul principal este acela de a implica colectivul studenţesc în activităţile extra-
universitare, de voluntariat. Proiectele pe care ASAMGD le organizează sunt dedicate în totalitate 
studenţilor şi viitorilor studenţi din AMGD.   

În primul an de existenţă, asociaţia a avut două proiecte constând în derularea unor concerte 
în cadrul Academiei. Activitatea a debutat cu Seara primelor audiții, ocazie în care s-au interpretat 
lucrări ale tinerilor compozitori, cu participarea exclusiv studențească. Compozitorii au fost: 
Hegedűs Lóránd, Rogojan Cristian, Sonia Vulturar, Török Áron, Cora Miron și Dan Variu. Al 
doilea concert a fost dedicat studenţilor de la clasa de Operă şi Artă Scenică. Acesta a purtat 
denumirea de Seara Operelor, iar programul a cuprins arii din cele mai cunoscute lucrări ale 
scenelor lirice. 

Anul universitar 2011-2012 a supus atenţiei membrilor ASAMGD susţinerea studenţilor în 
rezolvarea a trei probleme: acordare burselor şcolare şi de merit, conform unui regulament intern 
privitor la aceste lucrări importante pentru studenţi; acordarea locurilor în cadrul taberelor şcolare, 
stabilirea unui regulament intern; stabilirea alături de conducerea AMGD a cheltuielilor legate de 
cămin. Din acest an toate aceste elemente au început să fie rezolvate anual de către asociaţia 
studenţilor fiind de ajutor procesului educativ şi nu numai, respectiv prin comunicarea mult mai 
aproape de studenţi am putut afla care sunt nemulţumirile acestora. 
  Proiectele artistice au devenit parte importantă din activitatea asociaţiei. Pentru acestea s-a 
constituit Agile Classical Orchestra, formație alcătuită din instrumentişti voluntari, studenţi ai 
AMGD, dirijată de Kovács Dalma Lidia. Printre evenimentele organizate în această perioadă se 
numără Concertul Simfonic din 24 noiembrie 2011, cu participarea pianistului Horea Haplea, 
Concertul educativ Do re mi Start!,  Concert simfonic Compozitori contemporani. Cu ajutorul 
orchestrei şi a dirijoarei Kovács Dalma Lidia s-au realizat şi numeroase concerte-examen de licenţă, 
fie pentru absolvenții de la Canto, fie pentru cei de la programul Artele Spectacolului Muzical. 
 Anul 2012-2013 a adus un suflu nou, prin voluntari activi şi prin proiecte noi. Au început 
colaborările cu diverse organizaţii studențeşti din Cluj-Napoca. Concertele orchestrei au devenit din 
ce în ce mai numeroase, implicarea viitorilor instrumentişti fiind primordială. Cel mai important 
eveniment al acelui an a fost Concertul de concerte, în care s-a experimentat îmbinarea dintre 
diferite lucrări solistice în duet sau solo, cu lucrări orchestrale. Pe lângă acest concert, au mai avut 
loc recitaluri de canto organizate într-un mod special, la cerinţele studenţilor. De asemenea a fost 
organizat un workshop de orchestră de operă în colaborare cu Opera Română şi Opera Maghiară din 
Cluj-Napoca la care au participat membrii orchestrei Agile şi studenţi de la canto pentru realizarea 
spectacolului Suor Angelica de Giacomo Puccini. 
 Anul universitar 2013-2014 a fost marcat de colaborarea în cadrul Festivalului TiMAF cu 
organizatorii acelei ediţii, prin participarea orchestrei asociaţiei în cadrul unui concert cu muzică de 
film. De asemenea au început să fie realizate din ce în ce mai multe activităţi prin care să se 
cunoască faptul că Asociaţia Studenţilor există în cadrul instituţiei. Astfel a existat o perioadă la 
începutul anului universitar în cadrul căreia s-au realizat recrutări de voluntari. Pentru prima dată 
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Asociaţia s-a ocupat de realizarea Balului Bobocilor, având o temă proprie şi angrenând bobocii în 
probe cât mai interesante, relevante pentru activitatea pe care o desfăşoară în cadrul instituţiei. 
 Pe plan instituţional activitatea asociaţiei a însemnat medierea problemelor studenţilor 
privitoare la acordarea burselor şcolare, a necesităţilor şi a manierii în care aceştia sunt reprezentaţi 
în organele decizionale ale instituţiei. 
 Anul universitar 2014-2015 a adus o implicare din ce în ce mai activă a asociaţiei. Datorită 
faptului că au intrat noi voluntari cu idei interesante ce pot soluţiona problemele studenţilor din 
AMGD, s-a început strategia de lucru asupra acestor elemente. Astfel prima activitate a fost cea de 
recrutare a voluntarilor. După care s-au organizat alegerile pentru reprezentanţii studenţilor în 
cadrul Consiliilor pe Facultate. O primă activitate artistică a fost organizată în cadrul Festivalului 
TiMAF unde printr-o colaborare fructuoasă cu organizatorii s-a realizat proiectul Simfonia filmului. 
Cea de a doua ediţie a Balului Bobocilor a fost din nou un succes reuşind prin voluntarii asociaţiei 
să aducem premii atractive pentru participanţi şi să le organizăm numeroase surprize de-a lungul 
balului. Începând din acest an membrii asociaţiei au fost activi şi în cadrul festivalurilor desfăşurate 
în cadrul Academiei de Muzică. Proiectul cel mai important desfăşurat în acest an universitar a fost 
inclus în cadrul calendarului Cluj – Capitala Europeană a Tineretului 2015. Acest proiect, Zilele 
AMGD, a reprezentat un proiect de promovare, educare şi culturalizare a publicului clujean şi de 
atragere a elevilor din cadrul liceelor vocaţionale. 
 Asociaţia Studenţilor Academiei de Muzică “Gheorghe Dima” face parte activ, la nivel 
naţional, din Uniunea Studenţilor din România. În cadrul acestei organizaţii naţionale, ASAMGD a 
fost implicată în numeroase întâlniri de ordin naţional şi regional, proiectul UNIFEST, taberele de 
vară organizare de aceasta, proiecte din cadrul Capitalei Europene a Tineretului – Cluj 2015. Prin 
faptul că Asociaţia a început să fie parteneră în numeroase proiecte ale altor asociaţii s-au creat 
legături. 
 Proiectele de viitor ale asociaţiei sunt deschise tuturor voluntarilor care doresc să se implice. 
ASAMGD este deschisă la colaborări cu diferite asociaţii de studenţi, cooptând mereu oameni cu 
idei şi ţinte bine clare, precise. 
 De-a lungul anilor preşedinţii ASAMGD au fost: Bianca Comşa, Dalma Lidia Kovács, iar în 
prezent este președinte Alexandra Jurje. 
 Vă aşteptăm să veniţi în ASAMGD!  
 



 

7 
 

 
� STRUCTURA ANULUI UNIV. 2014/2015 

pentru toate specializările Academiei de Muzică "Gh. Dima" Cluj-Napoca 
  

Semestrul I 
29 sept. – 14 dec 2014 cursuri (11 sapt) 

15 – 21 dec. 2014 practică artistică  
22 dec. 2014 – 4 ian. 2015 vacanţă de iarnă (2 sapt) 
5 – 25 ian. 2015 cursuri (3 sapt) 
26 ian. – 15 febr. sesiune de iarnă (3 sapt.)  
16 – 22 febr. vacanţă (1 sapt.) 

 
Semestrul II anii mici 
23 – 28 februarie sesiune de reexaminări FT (în paralel cu cursurile) 
23 febr. – 5 aprilie cursuri (6 sapt.) 
6 aprilie – 12(13) aprilie vacanta de Pasti 
14 aprilie – 7 iunie cursuri (8 sapt.) 
8 – 30 iunie sesiune de vară pentru anii mici  
iulie practica artistică 
14-20 sept.  sesiune de restanţe 
Semestrul II anii terminali 
23 – 28 februarie sesiune de reexaminări FT (în paralel cu cursurile) 
23 febr. – 5 aprilie cursuri (6 sapt.) 
6 aprilie – 12(13) aprilie vacanta de Pasti 
14 aprilie – 24 mai cursuri (6 sapt.) 
25 mai – 7 iunie sesiune de vară şi restanţe pentru anii terminali 
8 – 14 iunie definitivarea lucrării de licenţă şi disertaţie 
15 – 30 iunie sesiune de licenţă şi susţinere disertaţie 

 
* 5 aprilie Paşti Catolice; 12 aprilie Paşti Ortodoxe 

aprobat în şedinţa de Senat din 17 aprilie 2014 
Concursuri de admitere : 
 
14-17 iulie înscrieri admitere licenţă (10 iulie afisare rezultate finale bac) 
20-23 iulie concurs admitere licenţă Facultatea Interpretare 
27-29 iulie concurs admitere licenţă Facultatea Teoretică   
 
23-25 iulie înscrieri admitere licenţă Filiala Piatra Neamţ     
27-29 iulie concurs admitere licenţă Filiala Piatra Neamţ 

 
7 sept. înscrieri admitere licenţă sesiunea II (3 sept. afişare rezultate finale bac) 
8-10 sept. concurs admitere licenţă sesiunea II în paralel 
 
7 sept. înscrieri admitere licenţă Filiala Piatra Neamţ 
8-10 sept. concurs admitere licenţă Filiala Piatra Neamţ 
 
7-8 sept. înscrieri admitere master 
10-12 sept. concurs admitere master 
(10 sept./scris CMD; 11 sept./scris Ped; 12 sept./oral cmd-ped+13 sept. dacă e cazul oral) 
 
Înscrierile şi  
1-4 sept. înscrieri admitere doctorat 
7-9 sept. concursul de admitere la doctorat  

 
28 sept. 2015 - începerea anului univ. 2015-2016 

 
* 20 aprilie Paşti Catolice şi Ortodoxe 
ID - cursuri din două în două săptămâni, cf. programării afişate + cursuri intensive 
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� INFORMAŢII UTILE 
 
Anul academic acoperă intervalul de timp cuprins între prima zi de cursuri și ziua care precede 
începutul cursurilor în anul calendaristic următor. Anul academic este divizat în mai multe perioade. 
Fiecare perioadă a anului academic are propriile sale proceduri şi rigori. Studenţii AMGD sunt 
invitaţi să consulte cu atenţie calendarul anului academic. 
 
Admiterea pentru ciclul de licenţă are loc în două sesiuni: în luna iulie și în luna septembrie; pentru 
ciclurile de master şi doctorat admiterea se desfășoară în luna septembrie. 
Activitatea didactică este împărţită în două semestre. Perioada de activitate didactică acoperă 
lunile octombrie-ianuarie şi februarie-mai. Durata perioadelor de predare-învățare este de 28 de 
săptămâni, repartizate egal în cele două semestre. 
 
Sesiunile de examinare au loc la sfârșitul fiecărui semestru. Studenții vor susţine examenele în cele 
trei sesiuni stabilite prin structura anului universitar (în lunile ianuarie-februarie; mai-iunie; 
septembrie). În cadrul Facultății Teoretice există o săptămână pentru reexaminări, care se 
desfășoară în paralel cu cursurile, în prima săptămână a semestrului al doilea. 
 
Vacanţele fragmentează anul academic. Activitatea didactică a primului semestru se întrerupe 
oficial în timpul sărbătorilor sfârşitului de an, în vreme ce, în al doilea semestru, studenţii vor avea 
câteva zile libere în jurul sărbătorilor pascale, a doua zi de Rusalii şi ziua de 1 mai.  
Cele două semestre sunt despărţite de vacanţa inter-semestrială ce urmează primei sesiuni de 
examinare, în vreme ce încheierea sesiunii de examinare a celui de-al doilea semestru marchează 
începutul vacanţei de vară. 
 
Durata studiilor 
Durata normală a studiilor de licență este de 3 ani (6 semestre) pentru programul de studii 
Pedagogie muzicală și de 4 ani pentru toate celelalte programe de studii din Academia de muzică (8 
semestre). 
Durata normală a studiilor de master este de 2 ani (4 semestre).  
Durata normală a studiilor de doctorat este de 3 ani (6 semestre).  
 
Absolvirea 
Examinările finale proprii fiecărui ciclu de studii au loc succesiv, în lunile iunie şi februarie. 
 
Înscrierea administrativă şi contractul de studii  

Înmatricularea studentului se face o singură dată, după concursul de admitere, sau în urma 
unui transfer de la o altă instituţie similară de învăţământ muzical universitar. Cu ocazia 
înmatriculării, studentul completează şi semnează contractul de studii. 

Toţi studenţii primesc legitimaţie şi adeverinţă de student pe perioada studiilor prevăzute de 
planul de învăţământ. 

Înscrierea anuală a studentului se face înaintea începutului fiecărui an universitar. Studentul 
va completa Cererea de înscriere în anul universitar curent şi Contractul disciplinelor care constituie 
anexe anuale ale Contractului de studii. Pe baza acestora se face repartizarea studentului în grupele 
de studiu. 
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Cu ocazia înscrierii, studentul care are examene nepromovate din anul precedent va putea 
achita şi taxele pentru re-examinare (aceste taxe se pot achita cel târziu până la începerea sesiunii în 
care studentul doreşte să susţină examenul respectiv). 

În cazul în care studentul nu completează Cererea de înscriere în anul universitar curent şi 
Contractul disciplinelor, se constată, prin decizia Consiliului facultăţii, întreruperea neanunţată a 
studiilor pentru studentul respectiv. 
  
Carnetul de student  

La înscrierea în facultate, Decanatul eliberează fiecărui student carnetul de note. Acesta se 
vizează anual şi serveşte ca act de identitate la intrarea în instituţie, în cămine, cantine, biblioteci, 
baze sportive, la manifestări artistice sau în alte împrejurări în care se cere să se facă dovada calităţii 
de student, precum şi la obţinerea oricăror facilităţi. De asemenea, carnetul de student este 
important pentru a consemna notele obţinute la examene sau alte forme de verificare a 
cunoştinţelor. În cazul pierderii carnetului de student, se eliberează un duplicat numai după 
anunţarea în presă a pierderii şi achitarea unei taxe stabilite de Senat.  
  
Legitimația de transport şi carnetele CFR 

Legitimația de transport permite titularului să beneficieze de reducerile acordate studenților 
cu vârsta mai mică de 26 de ani, la utilizarea mijloacelor de transport în comun și a căilor ferate.  

Legitimaţia de transport eliberată de către AMGD la începutul perioadei de studii asigură o 
reducere de 50% la trenul Regio clasa a II-a. Pentru reducerea de 50% la trenul Interregio se 
eliberează la începutul fiecărui an de studiu şi un carnet de cupoane. Acesta conţine 24 de file 
corespunzătoare pentru 24 de călătorii cu reducere la tren Interregio, clasa a II-a şi poate fi folosit 
doar împreună cu legitimaţia de student pentru transport. 
 
Transferul 

Studenţii pot fi transferaţi de la o specializare la alta, în cadrul aceleiași facultăți, ţinându-
se cont de aplicarea ECTS (Sistemul European de Credite Transferabile) şi de compatibilitatea 
planurilor de învăţământ, respectându-se criteriile de performanţă profesională stabilite de către 
fiecare facultate. Cererile de transfer se depun la secretariatul facultăţii, cu cel puţin 10 zile înainte 
de începerea anului universitar.  
 
Întreruperea studiilor 

La cererea motivată a studentului (boală, motive familiale atestate prin acte doveditoare), 
Decanul Facultăţii poate aproba, înainte de începerea anului, întreruperea pentru un an universitar, 
cu posibilitatea de prelungire la cerere. Cererea trebuie depusă cu cel puțin 10 zile înainte de 
începerea noului an universitar. 
a) La reluarea studiilor, aceşti studenţi vor îndeplini eventualele obligaţii şcolare de diferenţă 
rezultate în urma modificării planurilor de învăţământ.  
b) Studenţilor care au întrerupt studiile, la reluarea acestora, li se aplică sistemul european de 
credite transferabile.  
c) Reînmatricularea studenţilor se poate efectua la cerere, în anul de studiu nepromovat.  

Pe durata întreruperii studiilor se pierde calitatea de student precum şi toate drepturile 
aferente. 
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Exmatricularea 
Un student poate fi exmatriculat din următoarele motive:  

- nepromovarea anului de studii în patru semestre consecutive (conform Regulamentului de credite),  
- neachitarea taxelor de şcolarizare,  
- încercarea de promovare a examenelor prin fraudă,  
- încălcarea gravă a eticii universitare.  
Retragerea de la studii 

Pentru studenţii care solicită retragerea de la studii, cererea se aprobă de către decanat. 
Reînmatricularea studenţilor se poate efectua la cerere, în anul de studiu nepromovat.  

 
� Taxe de studii 

Gratuitatea învăţământului, în cazul studenţilor bugetaţi, se aplică o singură dată pentru 
fiecare ciclu de învăţământ. 
 Studentul care depăşeşte durata normală de şcolarizare prevăzută prin lege poate continua 
studiile cu taxă. 

Înmatricularea pe un loc cu taxă se face în urma concursului de admitere sau la cerere. 
Taxele de studii se achită la casieria Academiei de Muzică “Gheorghe Dima”. Informaţii 

despre cuantumul taxelor de studii se găsesc la secretariatele facultăților și la adresa: 
http://www.amgd.ro/studenti/taxe/458/ 

 Instituţia de învăţământ superior evaluează la începutul fiecărui an universitar locurile 
finanţate de la bugetul de stat rămase disponibile, pentru a fi ocupate de studenţii înscrişi cu taxă. 

Locul bugetat poate fi pierdut de către student în cazul neîndeplinirii criteriilor şi 
standardelor de performanţă stabilite de Senatul universitar.   
 Studenții admiși pe locuri cu taxă pot achita taxele de studii în 4 tranșe anuale, la termenele 
stabilite de conducere. Pentru întârzierea plăților se percep penalizări, conform hotărârilor 
Senatului. Studentul va prezenta o copie a chitanței la secretariatul facultății și va păstra chitanța 
pentru a putea face dovada achitării taxei. 
 

� Cursuri, seminarii, credite 
Cursurile sunt prezentări teoretice ale materiei studiate la o anumită disciplină. În general, 

cursurile reprezintă o prelegere, o expunere făcută de către un profesor. 
Seminariile sunt activităţi în care se clarifică noţiunile fundamentale predate la cursuri. 

Studenţii îşi fixează cunoştinţele predate la curs prin prezentări, discuţii, sau executând lucrări 
practice sub conducerea unui profesor. La primul curs sau seminar de la o anumită materie, cere 
profesorului tău programa disciplinei în care apar condiţiile şi criteriile de examinare, astfel încât să 
ştii de la început ce vei avea de făcut în cursul semestrului pentru a promova disciplina. Discută 
liber cu profesorul şi nu te sfii să întrebi atunci când un aspect al programei nu este clar. E de 
preferat să faci acest lucru la începutul semestrului, în aşa fel încât examenele să treacă fără 
probleme pentru tine. 

Creditul este o convenţie, o unitate de măsură pentru volumul mediu de muncă necesară 
pentru a promova o disciplină. Un credit reprezintă 25 de ore de muncă. Aceasta înseamnă că dacă 
o disciplină are 5 credite, pentru a o promova vor fi necesare aproximativ 125 de ore de muncă. În 
acestea sunt incluse şi orele de curs şi de seminar, studiul individual, pregătirea unor lucrări, lectura 
cărţilor din bibliografia obligatorie etc. Totuşi, aceasta e o valoare medie, deci poate varia în funcţie 
de ritmul tău de învăţare. 
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� Formele de evaluare  
 
Evaluarea pregătirii profesionale a studenţilor se face în mod continuu pe parcursul anului 

de învăţământ şi se finalizează prin note întregi (între 1 şi 10), consemnate la examenele (E) şi 
verificările (V) prevăzute în planul de învăţământ al fiecărei specializări.  
 Examenele (E) se susţin în sesiunile ordinare (de iarnă şi vară). Disciplinele prevăzute cu 
examen vor putea apela şi la testări pe parcursul semestrelor, caz în care baremul probei de examen 
va primi un punctaj în cadrul totalului notei finale. Examenul promovat este un drept definitiv 
câştigat de student, fiind implicit recunoscut sau echivalat corespunzător nivelului de predare al 
programei disciplinei respective, pe tot parcursul studiilor. 
 Verificările (V) exprimă calificativul pentru activitatea din timpul semestrelor (apreciată cu 
ajutorul testelor intermediare, portofoliilor, referatelor etc.); calificativul obţinut se comunică 
înainte de începerea sesiunilor ordinare. 
 În sesiunea de toamnă, studenţii au posibilitatea reevaluării calificativelor obţinute în 
sesiunile ordinare. Reevaluarea implică renunţarea la calificativul iniţial. 
 Examenele restante se pot susţine în ultima săptămână din semestru sau în sesiunile de 
examene ulterioare. La disciplinele care au prevăzute examene ca formă de evaluare în ambele 
semestre ale unui an de studiu, examenul din vară nu poate fi susţinut înaintea promovării celui din 
sesiunea de iarnă. Examenele pentru aceeaşi disciplină se susţin în ordinea anilor de studiu. 
 La o a doua reexaminare la o disciplină de învăţământ se percepe taxă. Reexaminarea nu se 
poate susţine în aceeaşi sesiune cu examenul iniţial.   
 Disciplinele facultative nepromovate nu vor fi consemnate în matricola studentului. 

Frecvenţa la cursuri. Numărul de absenţe nemotivate nu poate depăşi 25 % din totalul 
orelor pentru un an de studiu/disciplină. În cazul în care un student încalcă această prevedere, cadrul 
didactic poate să nu-l primească la examenul (verificarea) de semestru. La disciplinele principale de 
specialitate, cadrul didactic va putea stabili şi alte prevederi privind prezenţa la cursuri şi seminarii 
(lucrări practice), pe care le va anunţa la începutul anului universitar. 

Calcularea mediei. Pentru studenţii integralişti, media anului absolvit ia în calcul notele 
consemnate în matricola individuală a anului respectiv. Media anuală se calculează prin înmulţirea 
fiecărei note (cu excepţia celor parţiale) cu numărul creditelor aferente disciplinei, iar totalul acestor 
înmulţiri se împarte la suma creditelor luate în calcul. Pentru repartizarea locurilor în cămin şi 
acordarea burselor se ia în considerare media calculată fără notele obţinute la modulele pentru care 
studentul a optat.  
 

� Promovarea dintr-un an în altul 
Condițiile de promovare a studenților dintr-un an în altul diferă în funcție de specializare, iar 

pot fi găsite în Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, elaborat de fiecare 
facultate în parte. Există condiționări în privința acumulării de credite și a materiilor care trebuie 
promovate. Anul de studiu este considerat promovat numai atunci când studenţii au obţinut cel 
puţin nota 5,00 la toate disciplinele obligatorii şi au acumulat numărul de credite prevăzute în planul 
de învăţământ.  

În situaţii speciale (plecări în străinătate la date precise, cu burse de studiu, manifestări şi 
concursuri artistice, concediu de maternitate) Biroul Consiliului Facultăţii poate aproba, la cererea 
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studentului și cu acordul cadrului didactic, susţinerea unor examene şi în afara sesiunilor 
programate, cu condiţia ca numărul total de examinări la aceeaşi disciplină să nu fie mai mare de 
trei.  

Reexaminările studenților și condițiile de promovare pentru fiecare an de studiu sunt 
prevăzute în Regulamentele fiecărei facultăți în parte. 

Studentul poate solicita repetarea în regim cu taxă a anului de studiu pe care nu l-a 
promovat.  
                    

� Absolvirea programului de studii 
 

Studenţii care au promovat examenele unei anume discipline primesc creditele anuale 
aferente prevăzute. 

Absolvirea unui anume an al din programul de studii şi calitatea de integralist al anului 
respectiv este validată în momentul în care studentul a promovat toate disciplinele obligatorii 
prevăzute în planul de învăţământ al anului, precum şi pe cele opţionale sau facultative asumate de 
matricola anului. 

Absolvirea programul de studii este validată numai în momentul în care au fost promovaţi 
toţi anii de studiu, iar totalul general al creditelor specializării este acoperit de matricola generală a 
studentului. 

În situaţia în care studentul depăşeşte perioada de şcolarizare a generaţiei cu care a fost 
înmatriculat (întreruperi ale şcolarizării sau reluări cu taxă ale anilor de studii), absolvirea este 
condiţionată de susţinerea şi promovarea tuturor examenelor prevăzute în Planul de învăţământ 
aferent promoţiei cu care încheie studiile.  

 
� Practica artistică 

Practica artistică reprezintă o componentă curriculară semnificativă pentru obţinerea 
creditelor necesare promovării examenului de licenţă. 

Practica artistică este obligatorie pentru toţi studenţii AMGD şi se desfăşoară în 
conformitate cu Regulamentul de practică artistică. 
 

� Continuarea studiilor de licenţă 
 

Studiile universitare de licență pot fi continuate cu următoarele două cicluri: masteratul și 
doctoratul. 

Masterat 
Informaţiile despre oferta de studii de masterat se pot obține de la secretariate sau de pe site-

ul www.amgd.ro > Oferta educaţională > Master. Informații se găsesc și în pliante, broşuri sau în 
timpul unor evenimente speciale pentru promovarea ofertelor de studii.  

  
Doctorat 
În cadrul AMGD funcționează Școli doctorală ”Sigismund Toduță”. Mai multe detalii 

despre studiile de doctorat pot fi obținute de pe site-ul www.amgd.ro > Academia > Şcoala 
doctorală. 
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� Burse 
Criteriile de acordare a burselor se stabilesc la începutul fiecărui an universitar, în funcţie de 

reglementările M.E.N. Bursele se acordă semestrial, pe următoarele categorii:  

• bursa de performanţă 

• bursa de merit  

• bursa de studiu 

• bursa de ajutor social. 
 
Bursa de merit atribuită pentru performanţe ştiinţifice (bursa de performanţă) se poate 

atribui începând cu anul II de studii, pentru 12 luni consecutive, prin concurs la nivelul institutului. 
Bursa de merit se atribuie studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură (medie maximă). 
Bursa de studiu se atribuie studenţilor în funcţie de rezultatele la învăţătură (conform 

criteriilor anuale de acordare a burselor) 
Bursa de ajutor social se acordă: 

a). Studenţilor integralişti cărora li se aplica prevederile art.10 lit. r) din Legea nr.42/1990, 
republicată, în baza Certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr.42/1990, care atestă 
calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de "Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989" sau de "Erou-martir" - cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, 
remarcat prin fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României; conform adresei 
M.E.C.T.S. nr. 9798/10214/30.05.2001. 
b). Studenţilor orfani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează 
venituri; 
c). Studenţilor bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, 
boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, 
cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu 
virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular; 
d). Studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru 
de familie mai mare decât salariul minim pe economie.  [cf. HG 558/sept.1998] 
 

Pentru informaţii complete, trebuie consultat Regulamentul de acordare a burselor și a altor 
forme de sprijin material pentru studenți, postat şi pe site-ul Academiei, www.amgd.ro > Studenţi > 
Regulamente. 
 
 

� Studiu în străinătate 
 

Biroul de Relaţii Internaţionale – coordonează acţiunile care vizează cooperarea internaţională cu 
instituţii de învăţământ şi de cercetare, cu administraţia publică, forurile economice şi culturale care 
pot contribui la procesul de integrare europeană. 
 
Biroul de Programe Comunitare – îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul 
Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei si Formării Profesionale şi 
în baza Cartei Erasmus acordată Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima” prin Hotărârea Comisiei 
Europene pentru Educație și Formare. 
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Biroul pentru Studenţi Străini – oferă informații şi consultanţă candidaţilor din afara României și 
colaborează cu autoritățile naționale pentru imigrări și ambasadele române din străinătate în vederea 
înlesnirii procesului de repartizare a cererilor venite din străinătate.   
 
ERASMUS 

Înfiinţat în 1987, Erasmus este cel mai important program de studiu şi formare profesională 
din Uniunea Europeană care finanţează mobilitatea transnaţională şi cooperarea în domeniul 
învăţământului superior din Europa. 

Până în prezent, Erasmus în Europa a însemnat peste 2 milioane de mobilităţi studenţeşti şi 
peste 200.000 de mobilităţi ale personalului didactic şi nedidactic, din cele peste 4.000 de 
universităţi înscrise în program. Diferitele acţiuni din program se adresează nu doar studenţilor care 
doresc să studieze şi să muncească în străinătate, ci şi profesorilor care intenţionează să predea în 
universităţile europene de profil, precum şi personalului care doreşte să urmeze cursuri de formare 
în afara ţării. Programul Erasmus sprijină instituţiile de învăţământ superior care doresc să 
coopereze prin programe intensive, reţele academice şi proiecte multilaterale. În România 
programul Erasmus funcţionează din 1997. Până în 2012 s-au efectuat peste 30.000 de mobilităţi 
studenţeşti şi 10.000 de mobilităţi ale personalului didactic şi nedidactic. 

Burse de studiu pentru studenţi ERASMUS este un program de burse prin care Comisia 
Europeană sprijină financiar studenţii care doresc să studieze în universităţi europene de profil. Pot 
beneficia de bursă ERASMUS toţi studenţii integralişti înscrişi la zi în AMGD (cu sau fără taxă), 
nivel licenţă, masterat, doctorat. Durata unui stagiu ERASMUS poate fi de un semestru sau de două 
semestre în acelaşi an universitar. Selecţia studenţilor ERASMUS se face în fiecare an la sfârşitul 
lunii februarie, pentru anul universitar următor. Selecţia se face pe baza unui concurs de dosare de 
către o comisie stabilită printr-o hotărâre a Senatului AMGD, la propunerea prorectorului 
responsabil cu relaţiile internaţionale. 
 
Alte oportunităţi 

• Programe comunitare 
În România, Programele Comunitare sunt implementate de către Agenţia Naţională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale - ANPCDEFP cu sediul în 
Bucureşti, Calea Şerban Vodă, nr.133.  
 
Ţări participante sunt:  
- cele 27 de state membre UE  
- spaţiul SEE - Islanda, Liechtenstein, Norvegia 
- Turcia 
 
Leonardo da Vinci (2007-2013) este un program finanţat de Uniunea Europeană ca parte a schemei 
de Învăţare pe tot parcursul vieţii.  

Se pot primi granturi pentru: - mobilităţi individuale (stagii de formare pentru persoanele 
aflate în formare profesională  iniţială, schimburi ale profesioniştilor din domeniul educaţiei şi 
formării profesionale) - parteneriate încheiate pe proiecte de interes reciproc sau vizite pregătitoare- 
proiecte multilaterale de "transfer de inovaţie". Formularele de candidatură se depun prin 
intermediul AMGD. 
Pentru mai multe detalii accesaţi http://www.llp-ro.ro/ 
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Programul Asistenţi Comenius este destinat viitorilor profesori din învăţământul preuniversitar şi 
are ca scop aprofundarea metodelor şi tehnicilor de predare prin intermediul unor stagii de practică 
desfăşurate în altă ţară europeană decât aceea în care candidatul îşi desfăşoară activitatea. 
Durata unei asemenea mobilităţi poate fi de minimum 5 zile cu activitate - maximum 6 săptămâni. 
Pentru mai multe detalii accesaţi http://www.llp-ro.ro/ 
  
Programul Grundtvig oferă competenţe de specialitate prin diverse forme de educaţie a adulţilor. 
Grundtvig a fost înfiinţat cu scopul de a oferi alternative educaţionale pentru toate organizaţiile 
implicate în educaţie formală, non-formală şi informală. În viziunea programului, adultul este orice 
persoană de peste 25 de ani care nu este cuprins în nici un sistem formal de educaţie.  
Pentru mai multe detalii accesaţi http://www.llp-ro.ro/ 
  
Tineret în Actiune (Youth in Action) este un program finanţat de Uniunea Europeană cu scopul de 
a susţine activităţile de învăţare nonformală pentru tineri. TIA este o continuarea a programului 
"Tineret" (Youth) și este programat să se desfăşoare în perioada 2007 - 2013.  
Pentru mai multe detalii accesaţi http://www.tinact.ro/tia 
  
Europass este un set de documente care se poate folosi de oricine care doreşte să-şi facă cunoscute 
calificarile şi competentele în Europa. Programul a fost înfiinţat prin Decizia nr. 2241/2004/EC a 
Parlamentului European şi a Consiliului UE (15 decembrie 2004). 
Pentru mai multe detalii accesaţi http://www.europass-ro.ro/ 
 

• Burse Internaţionale 
Agenţia de Credite şi Burse de Studii asigură accesul diferitelor categorii de beneficiari la bursele 
oferite Ministerului Educaţiei Naționale, precum şi managementul sistemului de creditare pentru 
studenţi. 
Pentru mai multe detalii accesaţi www.roburse.ro 
  
DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Serviciul German de Schimb Academic) 
este cea mai mare organizaţie pe plan mondial care sprijină schimbul internaţional de studenţi și 
cercetători. Este o organizaţie fondată de instituţiile de învăţământ superior din Germania, cu sediul 
central la Bonn. DAAD  organizează și finanţează schimbul de studenţi și cercetători, intermediază 
cadre didactice universitare și lectori, informează în întreaga lume despre Germania ca loc de studiu 
și cercetare și sprijină procesul de internaţionalizare a instituţiilor de învăţământ superior germane. 
Pentru mai multe detalii accesaţi www.daad.ro 
  
Bursele Fulbright se desfășoară în baza acordului încheiat între SUA și România, protocol început 
în 1961. Tipuri de burse disponibile: 
- bursa Fulbright Junior 
- bursa Fulbright Senior 
- bursa pentru Știință și Tehnologie 
- bursa Hubert H. Humphrey 
- programul Fulbright Schuman   
Pentru mai multe detalii accesaţi http://www.fulbright.ro/index.php  
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� Cazare 

 
Cămin studenţesc 

Adresa: str. Albac, nr. 21 
Număr de locuri: 124 locuri distribuite în 62 de camere astfel: 
12 camere cu baie şi bucătărie comună pentru 2 persoane 
50 camere cu baie şi bucătărie comună pentru 4 persoane 
  
Dotare: 
- centrală termică proprie 
- subsol: spălătorie, uscătorie, club studenţesc, asociaţia studenţilor 
- camere: mobilier, Tv cablu, internet 
- bucătărie: mobilier, frigider, aragaz 
- baie dotată cu cabină de duş 
- maşină automată de spălat rufe cu acces pe fiecare nivel 
- sistem de supraveghere video 
- lift 
- sală de lectură 
 
Administrator: 

Horaţiu Jilovan 0264 - 442205 
  
Acte necesare 
- cerere tip; 
-  actul de identitate în original şi copie; 
- aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie sau la cabinetele medicale din Policlinica 
Studenţească. 
 

� Asistenţă medicală 
 
Pentru a avea asigura permanent accesul la servicii medicale în Cluj, există două opţiuni: 
• înscrierea la Cabinetul Medical Studenţesc al Academiei, caz în care se păstrează locul pe  lista 
medicului de familie din localitatea de domiciliu. 
• înscriere la un medic de familie în Cluj-Napoca, ceea ce înseamnă renunţarea la medicul de 
familie din localitatea de domiciliu și renunțarea la serviciile medicale ale cabinetului din campus. 
În acest caz nu este necesar ca studentul să aibă domiciliul stabil în Cluj-Napoca. 
 
Cabinet pentru studenţi 
Dr. Bojan Mircea  
Cămin Sport 
Str. Pandurilor nr. 7 Cart. Plopilor 
Luni, miercuri 14-19 
Marţi, Joi, Vineri 8-13 
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� Biblioteca  
 

Biblioteca Academiei de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca este un departament 
didactic-auxiliar implicat direct în activităţile de formare, perfecţionare şi documentare a 
utilizatorilor. Centrul de împrumut oferă posibilitatea consultării colecţiilor la sala de lectură şi a 
împrumuturilor pe termen scurt şi lung. 

Interesul constant pentru îmbogăţirea colecţiilor are ca rezultat realizarea unui fond de carte 
care cuprinde peste 156.000 de exemplare, partituri şi cărţi (60.000 de titluri), repartizate pe 
sectoare specifice conform unei scheme proprii. 

• Fondul de partituri (36.000 de titluri) cuprinde lucrări pentru orchestră, instrumente 
solo, formaţii de muzică de cameră, vocale, corale, vocal-simfonice, atât reducţii sau 
partituri generale cât şi materiale de orchestră. Alături de lucrările din repertoriul 
internaţional şi colecţiile de opere complete, o foarte bună reprezentare o au 
partiturile de muzică românească. 

• Fondul de cărţi (24.000 de titluri) constituit din materiale uzuale şi documentare, 
cuprinde lucrări apreciate, dicţionare, lexicoane, biografii, analize muzicale, culegeri 
de folclor, studii critice, sinteze, tratate vechi de muzicologie şi compoziţie. Tot aici 
sunt incluse tezele de doctorat şi comunicările ştiinţifice, cursurile cadrelor didactice 
ale Academiei şi lucrări de metodică muzicală sau pedagogia şi psihologia muzicii. 
Concepută iniţial ca entitate enciclopedică, biblioteca AMGD este dotată cu volume 
de beletristică, albume de artă, studii de estetică generală, filozofie, psihologie, 
pedagogie. 

• Sectorul publicaţiilor periodice (7700 de numere) cuprinde colecţii ale unor 
reviste importante constituite în timp (peste 220 de titluri). În plus, prin baza de date 
internaţionale JSTOR se asigură accesul la reviste de specialitate. 

Softul Librissima asigură stocarea bazei de date a bibliotecii pe suport electronic şi este accesibil 
utilizatorilor în incinta bibliotecii, facilitând obţinerea informaţiilor cu privire la materialele 
disponibile. 
   
Contact: biblioteca@amgd.ro 
 

� Editura MediaMusica 
 

Înfiinţată în anul 2001 la Cluj-Napoca, într-un mediu concurenţial tot mai accentuat, Editura 
MediaMusica constituie, prin valorile culturale, ştiinţifice şi didactice pe care le-a promovat, o 
prezenţă semnificativă pe piaţa cărţii muzicale din România. 

Beneficiind de aportul valoros al unor autori sau colective de autori din mediul academic - 
cercetători, cadre didactice, oameni de cultură, personalităţi ale vieţii publice - editura şi-a câştigat 
un prestigiu incontestabil, mai ales în ceea ce priveşte publicarea de carte universitară, din domenii 
de vârf ale artei  contemporane. 

Editura are propria tipografie, dotată cu maşini şi utilaje performante, cu care realizează 
lucrări dintre cele mai complexe şi la un nivel calitativ corespunzător standardelor europene. 
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În cei 12  ani de activitate, Editura MediaMusica a publicat  titluri de  referință în domeniu, 
în limba română și în alte limbi, de autori români şi străini, lucrări care au fost premiate la 
concursuri naționale și internaționale. 

În anul 2005, editura a fost recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 
Învățământul Superior (C.N.C.S.I.S.). 
 
Scopul  principal al Editurii: 
 - valorificarea producţiei muzicologice şi didactice a cercetătorilor şi practicienilor din 
învăţământul muzical 
- tipărirea şi propagarea partiturilor compozitorilor contemporani 
- colaborări în domenii interdisciplinare, care vizează aspecte ale culturii şi artei din toate sferele 
învecinate (literatură, teatru, arte plastice etc) 

Pentru mai multe informaţii vă invităm să vizitaţi site-ul editurii:  
www.edituramediamusica.ro 

  
 

� Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră 
 
Prezentare 

Centrul este o structură a DSPP înfiinţată prin Hotărârea Senatului Academiei de muzică din  
data de 9 aprilie 2008 cu scopul de a veni în sprijinul studenţilor şi cadrelor didactice pentru 
orientarea în cariera didactică şi eficientizarea activităţilor desfăşurate. 

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră este coordonat de către directorul DSPP şi 
implică în activitate toţi membri titulari ai departamentului. Programul de consultanţă al centrului 
este adaptat nevoilor beneficiarilor şi este afişat şi popularizat în cadrul instituţiei. 
 
Consultanţă 

Pe parcursul anului universitar, studenţii şi cadrele didactice beneficiază de serviciile 
Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră care oferă consultanţă cu privire la: 

• programe de studii,  

• rute de formare iniţială,  

• sistemul ECTS, 

• proceduri de admitere şi evaluare,  

• accedere şi promovare în cariera didactică, 

• manifestări ştiinţifice şi metodice,  
• tematici pentru lucrări de licenţă şi masterat, 

• tematici pentru lucrările de obţinere a gradului I în învăţământ, 

• metodologii de cercetare 
Materiale informative 

• Centrul dispune de materiale informative care pot fi consultate şi copiate de către 
beneficiari: 

• planuri de învăţământ ale DPPD 

• programe analitice ale disciplinelor 
• programe actualizate de examene pentru obţinerea gradelor didactice 
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• metodologii 

• liste cu teme pentru licenţă, masterat, gradul didactic I  

• modele de portofolii şi diferite mijloace didactice 

• liste bibliografice de specialitate 
 
 

� sala 7  ORAR  CICOC 2014- 2015  
 
Ora Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sâmbăt

ă 

8-9       

9-10 Cicoc FIM 
Vera 

Negreanu 

     

10-11    Cicoc FIM 1,2,3,4 
Melinda  Beres 

  

11-12    Cicoc FIM 1,2,3,4 
Melinda  Beres 

Cicoc FIM ,FT 
Sanda Onutz 

 

12-13     Cicoc FIM ,FT 
Sanda Onutz 

 

13-14    Cicoc master FT,FIM 
Claudia Bataragă 

  

14-15       

15-16       

16-17  Cicoc master FT 
Claudia Bataragă 

Cicoc FIM 1,3,4 
Vera Negreanu 

   

17-18  Cicoc master FT 
Claudia Bataragă 

Cicoc FIM 
Vera Negreanu 

   

 
 

� Tabere gratuite pentru studenţi 
 

O dată pe an, în vacanța de vară, studenții au posibilitatea de a merge într-o tabără 
studenţească, gratuit, la mare sau la munte, pe unul dintre miile de locuri oferite universităţilor din 
toată ţara, de către structurile guvernamentale. Dacă ai terminat anul de studiu fără restanţe, eşti un 
bun candidat pentru un loc în tabără. Tot ce trebuie să faci este să urmăreşti cu atenţie afişarea 
repartizării locurilor la avizierul facultăţii tale şi să faci o cerere pentru unul dintre ele, în cel mai 
scurt timp.  

Pe lângă lipsa restanţelor, alte aspecte care te vor avantaja la selecţie includ rezultatele 
obţinute la învăţătură, performanţele în activitatea de cercetare, dar şi implicarea în cadrul 
diverselor manifestări ştiinţifice, culturale artistice sau sportive.  

Taberele sunt gratuite, adică nu plăteşti nimic pentru cazare şi primeşti bonuri de masă 
pentru întreaga durată a taberei. Singura cheltuială care îţi rămâne este costul transportului între 
localitatea ta şi staţiunea respectivă.  
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La munte, îţi poţi petrece vacanţa în staţiuni ca Predeal, Sinaia, Zărneşti, Pârâul Rece sau 
Voineasa. Pe litoral, taberele sunt găzduite în staţiunea Costineşti. Vacanţa oferită la munte sau la 
mare are o durată de şapte zile şi se organizează în serii.  

Locurile se împart fiecărei universităţi de stat în funcţie de numărul de studenţi finanţaţi din 
bugetul statului. Locurile primite de Academia de Muzică „Gheorghe Dima” sunt distribuite 
facultăţilor, proporţional cu numărul de studenţi înmatriculaţi la buget. 
 
 

� Contact 
 
Sediul din Cluj-Napoca: 
Str. Ion I.C.Brătianu, nr. 25 
Cod poştal: 400079 
 
Telefon centrală: +40 264 591241, +40 264 591242, +40 264 591243 
Fax: +40 264 593879 
Rectorat 
+40 264 593879 
amgd@amgd.ro 
Secretar şef 
+40 264 596983 
  
Secretariat Facultatea de Interpretare Muzicală 
Instrumente 
+40 264 591242, int. 117 
simona.fodor@amgd.ro 
Canto şi Artele Spectacolului Muzical 
+40 264 591242, int. 117 
andreea.roya@amgd.ro  
  
Secretariat Facultatea Teoretică 
+40 264 591242, int. 115 
gabriela.vaida@amgd.ro 
  
Secretariat DID 
+40 264 598958 
decid@amgd.ro, decid_amgd@yahoo.com 
  
Secretariat DSPP 
+40 264 591242, int. 114 
  
Secretariat muzical 
+40 264 591242, int. 118 
ioanabaalbaki@gmail.com 
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Departament proiecte artistice 
+40 264 591242, int. 118 
amgdcj@gmail.com 
  
Departament relaţii externe 
+40 264 591242, int. 153 
oana.balan@amgd.ro 
  
Director general administrativ 
+40 264 595208 
  
Contabil şef 
+40 264 597669 
  
Biblioteca 
+40 264 591242, int. 122 
biblioteca@amgd.ro 
  
Editura MediaMusica 
+40 264 591241 
Fax: +40 264 598958 
mediamusica@amgd.ro 
  
S.C. Cheia Fa S.R.L. 
+40 264 591249 
  
Cămin studenţesc 
+40 264 545498 
  
Extensie – Filiala din Piatra Neamţ 
Piatra Neamţ, Str. Ştefan cel Mare, nr. 67 
Cod poştal: 610101 
Telefon/Fax: +40 233 237596 
E-mail: facultateademuzica@yahoo.com 


