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Introducere 
 
 Prezentul Regulament a fost elaborat în temeiul: Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, 
Ordinului M.E.N.C.S. nr. 6125/2016 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei-
cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, şi Cartei 
Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. 
 Regulamentul stabileşte regulile generale privind organizarea şi desfăşurarea 
examenelor de licenţă la Facultatea Teoretică a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” 
(numită în continuare AMGD).   
 Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca este instituţie de învăţământ 
superior acreditată în condiţiile legii şi în consecinţă este instituţie organizatoare de examene 
de finalizare a studiilor în învăţământul superior.  
 În fiecare an universitar, examenul de finalizare a studiilor se organizează în două 
sesiuni stabilite de Senatul AMGD, odată cu aprobarea structurii anului universitar (15-30 
iunie şi, dacă se impune, în luna februarie a anului calendaristic următor). Facultatea va 
informa candidaţii despre perioadele de examen, condiţiile şi perioada de înscriere, prin 
afişare la sediul facultăţii şi pe pagina web cu minimum 6 luni înainte de prima probă a 
examenului de licenţă. 
 
 
Dispoziţii generale  
 
Art. 1. 1) În conformitate cu prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 şi 
157 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările 
ulterioare, programele de studii universitare de licenţă se finalizează cu examen de licenţă. 
 2) Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în 
sesiunile programate pentru promoţia curentă. 
 
Art.2. 1) Examenul de licenţă constă din două probe:  
   a) proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (subprobele 1a şi 1b)  
   b) proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă 
2) Probele menţionate la alin. 1) pentru examenul de licenţă se desfăşoară în prezenţa, în 
acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului. 
3) Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă este publică. 
4) Tematica şi bibliografia se publică pe site-ul web al AMGD. 
5) Examinarea se încheie, la fiecare probă, prin acordarea unei note. Nota minimă a fiecărei 
probe şi subprobe trebuie să fie cel puţin 5,00. (Nota pentru proba 1 constă în media 
subprobelor 1a şi 1b).  
6) Media examenului de licenţă se stabileşte ca medie aritmetică a probelor 1 şi 2. Media de 
promovare a examenului de finalizare, obţinută ca medie aritmetică simplă a notelor probelor, 
trebuie să fie cel puţin 6,  în condiţiile în care fiecare probă trebuie trecută cu cel puţin nota 5. 
7) Notele membrilor comisiilor de la cele două  probe sunt numere întregi de la 10 la 1. Nota 
fiecărei probe se calculează ca medie aritmetică simplă cu două zecimale, fără rotunjire, a 
notelor acordate de către membrii comisiei.  
8) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenţă nu este 
publică. 
 
Art. 3. 1) Pot susţine examen de licenţă absolvenţii de învăţământ superior ai programelor de 
studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu.  
2) Facultatea Teoretică a AMGD organizează examene de licenţă pentru absolvenţii proprii. 
3) Pentru programul de studii Pedagogie muzicală, cadrele didactice ale facultăţii vor înainta 
spre aprobare consiliilor fiecărui departament, până la data de 1 martie, lista cu temele 
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lucrărilor de licenţă propuse pentru absolvenţii anului următor. După discutarea acestora în 
Consiliul Departamentului, listele vor fi puse la dispoziţia studenţilor, prin afişare la avizierul 
facultăţii, cel târziu până la 15 aprilie. Se recomandă ca fiecare cadru didactic (cu excepţia 
conducătorilor de doctorat şi cadrelor de conducere) să îndrume cel puţin doi studenţi, pentru 
elaborarea lucrării de licenţă, în fiecare an universitar. Studenţii vor consulta în semestrul 2 al 
anului 2 de studii lista cu temele lucrărilor de licenţă propuse pentru absolvenţii anului 
următor, vor alege una dintre teme şi vor lua legătura cu cadrul didactic îndrumător. Până la  
data de 31 mai a anului universitar îşi vor exprima în scris opţiunea, depunând o cerere la 
secretariatul facultăţii. 
4) Pentru programele de studii Muzicologie, Compoziţie muzicală şi Dirijat, temele lucrărilor de 
licenţă vor fi stabilite de comun acord cu titularul disciplinei de specialitate, iar apoi discutate și 
aprobate în ședințe ale departamentelor înainte ca studenții să depună cererea la secretariatul 
facultății.  
 
Înscrierea candidaţilor  
 
Art. 4. 1) Se pot prezenta la examenul de licenţă doar acei absolvenţi care au îndeplinit toate 
obligaţiile prevăzute în planul de învăţământ pentru cele şase/opt semestre de studiu. 
2) Înscrierea candidaţilor pentru susţinerea examenelor de licenţă se efectuează pe bază de 
cerere tip depusă la secretariatul facultăţii. Cererea va fi însoţită de copii ale certificatului de 
naştere şi diplomei de bacalaureat. 
3) La cererea de înscriere se anexează un exemplar al lucrării de licenţă elaborată de candidat, 
pe suport tradiţional (imprimată pe hârtie, format A4, față-verso și legată cu spirală), precum 
şi unul pe suport electronic (în format pdf).  
4) Comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea folosirii de către cumpărător a calităţii de 
autor de licenţă este interzisă. Fiecare student va completa odată cu depunerea cererii de 
înscriere la examen şi formularul tip care certifică originalitatea lucrării, pus la dispoziţie de 
secretariatul facultăţii şi semnat de conducătorul ştiinţific al lucrării. 
5)  Coordonatorul lucrării de licenţă răspunde în solidar cu autorul de asigurarea originalităţii 
conţinutului acestuia. Cadrele didactice îndrumătoare ale lucrărilor de licenţă au obligaţia de a 
monitoriza activitatea de redactare a licenţei şi de a evalua atent conţinutul acesteia, iar în 
situaţiile în care constată că lucrarea nu a fost întocmită de candidat sau sunt dovezi de plagiat 
nu se va permite înscrierea absolvenţilor la examen. În cazul în care comisia de examen are 
suspiciuni privind întocmirea lucrării de către candidat sau constată plagiatul, studentul este 
sancţionat prin excluderea de la examenul de susţinere a lucrării de licenţă, cu obligativitatea 
refacerii integrale a lucrării. 
6) Absolvenţii care nu au promovat examenul de licenţă în una dintre cele două sesiuni 
consecutive (iunie, februarie) se pot înscrie într-o sesiune ulterioară, în vederea susţinerii 
acestuia la aceeaşi instituţie, cu condiţia suportării de către candidat a taxelor aferente stabilite 
în condiţii legale şi cu respectarea reglementărilor AMGD cu privire la taxele universitare 
valabile pentru anul universitar în care candidaţii se înscriu la examenul respectiv.  
7) Absolvenţii care nu s-au înscris la examenul de finalizare a studiilor în anul absolvirii au 
dreptul să se înscrie ulterior, fără taxă. 
8) În cazul în care nu se promovează sau nu se participă la proba 2 a examenului de licenţă, 
absolventul se poate înscrie pentru a susţine doar această probă la o sesiune ulterioară. 
Înscrierea la proba 2 a candidaţilor care au promovat proba 1 în anii anteriori se face cu 
aprobarea comisiei de examen și fără perceperea unei taxe. 
 9) Candidaţii la examenul de licenţă trebuie să prezinte certificatul de competenţă lingvistică 
într-o limbă de circulaţie internaţională, eliberat în urma susţinerii examenului de competenţă 
lingvistică organizat în cadrul AMGD sau de o altă instituţie specializată naţională sau 
internaţională recunoscută de AMGD. Examenul de testare a competenţei lingvistice se 
organizează la AMGD în cursul lunii mai, pentru sesiunea de licenţă din iunie şi în cursul 
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lunii ianuarie, pentru sesiunea din februarie. Examenul este valabil doi ani. După expirare, 
examenul se poate susține la AMGD contra unei taxe care este stabilită anual de Senat. 
 
Art. 5. 1) Dosarele de înscriere la examenul de licenţă trebuie să conţină:  
a. cerere tip de înscriere 
b. certificat de naştere - copie 
c. diploma de bacalaureat - copie 
d. certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de 

colectivul de limbi străine; 
e. lucrarea de licenţă elaborată, pe suport de hârtie şi în format electronic (şi caseta video pentru 

dirijori, cu concertul susţinut sau cu fragmente semnificative din concert); 
f. declaraţia de originalitate; 
g. dovada achitării taxei de înscriere; 
h. Adeverinţă eliberată de către serviciul contabilitate care să ateste faptul că taxele de 
şcolarizare au fost plătite integral. 

 
2) Depunerea cererii de înscriere la examenul de licenţă şi depunerea lucrării de licenţă se fac în 
conformitate cu structura anului universitar aprobată de Senat.  
3) Conducătorul ştiinţific al lucrării va depune cu cel puţin 5 zile înainte de data la care este 
programat examenul un referat asupra conţinutului lucrării. Referatul va stabili admiterea lucrării 
(inclusiv propunerea notei - minim 5) sau respingerea acesteia. 
 
 
Comisiile de examen 
 
Art. 6. 1) Comisiile pentru examenele de licenţă sunt numite de facultatea din structura căreia 
face parte programul de studii, prin decizia Rectorului, la propunerea Consiliilor 
Departamentelor, validate de Consiliile Facultăţilor şi cu aprobarea Senatului AMGD. 
2) Buna desfăşurare a examenului va fi asigurată de către Comisia generală a examenului de 
licenţă, care are un preşedinte şi un secretar unic la nivelul facultăţii. 
3) Comisia pentru proba 2 va cuprinde cinci membri (cadre didactice titulare) şi este alcătuită 
din preşedinte, trei membri şi secretar, ultimul având doar atribuţii administrative. Comisia 
cuprinde și doi membri supleanți, care vor înlocui, la nevoie, membrii din comisia aprobată 
inițial. 
4) Preşedintele comisiei de licenţă trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar sau 
conferenţiar universitar. Membrii comisiei trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul de 
cel puţin lector universitar. Secretarul comisiei poate să fie asistent. În comisiile de examen 
vor fi numite cadre didactice de la toate disciplinele implicate în examen. 
5 ) Conform legii, membrii comisiei examenului de licenţă şi cei ai comisiilor de soluţionare a 
contestaţiilor nu se pot afla, cu cei evaluaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la 
gradul al III-lea inclusiv.   
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STRUCTURA EXAMENULUI DE LICENŢĂ 
 
Art. 7. 1) Structura examenului de licenţă este diferenţiată pe programe de studii astfel : 
 
 
a. Specializarea PEDAGOGIE MUZICALA: 
Proba 1 : Evaluare cunoştinţe fundamentale şi de specialitate 
1a: Un subiect de sinteză la indicaţia comisiei, dintr-o disciplină fundamentală la alegerea 

studentului: Teoria muzicii, Armonie, Contrapunct şi fugă, Forme şi analize muzicale, 
Istoria muzicii 

1b : Dirijat cor (specialitate) 
Proba 2: Prezentare şi susţinere lucrare de licenţă (lucrare scrisă cu tematica din cadrul 

disciplinelor de specialitate sau fundamentale) 
 
b. Specializarea COMPOZITIE: 
Proba 1: Evaluare cunoştinţe fundamentale şi de specialitate 
1a: Un subiect de sinteză la indicaţia comisiei, dintr-o disciplină fundamentală sau de 

specialitate la alegerea studentului: Teoria muzicii, Armonie, Contrapunct şi fugă, 
Forme şi analize muzicale, Istoria muzicii 

1b: Orchestraţie (specialitate) 
Proba 2: Prezentare şi susţinere lucrare de licenţă: o lucrare amplă simfonică, vocal-

simfonică, operă sau balet, realizată ca lucrare de licenţă în anul IV  
 
c. Specializarea MUZICOLOGIE: 
Proba 1 : Evaluare cunoştinţe fundamentale şi de specialitate 
1a: Un subiect de sinteză la indicaţia comisiei, dintr-o disciplină fundamentală sau de 

specialitate la alegerea studentului: Teoria muzicii, Armonie, Contrapunct şi fugă, 
Forme şi analize muzicale, Istoria muzicii 

1b: Muzicologie - subiecte de sinteză (specialitate) 
Proba 2 : Prezentare şi susţinere lucrare de licenţă: lucrare scrisă cu tematică de specialitate. 
 
d. Specializarea DIRIJAT (ORCHESTRĂ / COR) 
Proba 1: Evaluare cunoştinţe fundamentale şi de specialitate 
1a: Un subiect de sinteză la indicaţia comisiei, dintr-o disciplină fundamentală sau de 

specialitate la alegerea studentului: Teoria muzicii, Armonie, Contrapunct şi fugă, 
Forme şi analize muzicale, Istoria muzicii 

1b: Dirijat cor (specialitate) 
Proba 2: Prezentare şi susţinere lucrare de licenţă: participare ca dirijor într-un concert 

simfonic, vocal-simfonic, de operă, balet sau a cappella - practic (concert public) sau 
caseta video înregistrată a concertului respectiv precum  şi expunerea concisă, în scris, a 
analizei lucrărilor interpretate (aprox. 30 pagini). In nota la această probă susţinerea 
concertului are pondere de 75%. 

 
 
Art. 7.  2) Data şi ora de intrare la probele examenului de licenţă vor fi anunţate cu cel puţin 5 
zile înainte de probă, de către secretariat, prin afişare la avizierul facultăţii.  
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Stabilirea subiectelor şi desfăşurarea examenului 
 
Art. 8. 1) Tematica de examen pentru probele 1a (5-10 subiecte) şi 1b, pe discipline, se 
stabileşte de către titularii de disciplină şi se aprobă de departamente cel târziu până la începutul 
semestrului II al anului universitar în care se desfăşoară examenul de licenţă. 
2) Subiectele trebuie să asigure o reprezentare echilibrată a conţinuturilor însuşite şi să ofere 
comisiei posibilitatea unei aprecieri obiective a pregătirii candidaţilor şi a competenţelor 
formate în timpul studiilor. 
3) Subiectele şi baremele de corectare pentru probele scrise, precum şi programarea acestor 
probe se stabilesc de comisia de licenţă a facultăţii.  
4) Departamentele vor sprijini comisia de licenţă pe parcursul desfăşurării examenului, prin 
asigurarea unui număr suficient de supraveghetori pentru probele scrise. 
5) Examenele la subproba 1a sunt scrise. Lucrările vor fi corectate de către doi specialişti 
desemnaţi pentru fiecare disciplină. Aprecierea eventualelor contestaţii se va face de către o 
comisie numită de preşedinte. 
6) Examenele la subproba 1b sunt: pentru specializările Pedagogie muzicală şi Dirijat, 
disciplina Dirijat cor – practic, pentru specializarea Muzicologie, disciplina Muzicologie – scris, 
pentru specializarea Compoziţie muzicală, disciplina Orchestraţie – practic/oral. 
7) Comisiile pentru subprobele 1a şi 1b vor fi formate din 2 membri. 
8) Comisiile de examen pentru proba 2 (susţinerea lucrării de licenţă) sunt organizate pe 
specializări. 
9) Susţinerea lucrării de licenţă este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în 
acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului. Participarea îndrumătorului ştiinţific 
la susţinerea lucrării de licenţă este de dorit, dar nu este obligatorie.  
10) Nota la susţinerea lucrării de licenţă se acordă de membrii comisiei de examen în baza 
aprecierii conţinutului acesteia şi a modului de susţinere în faţa comisiei. Referatul de 
apreciere întocmit de îndrumătorul ştiinţific şi propunerea de notare a acestuia au rol 
consultativ. 
11) În cazul în care unul din membrii comisiei de susţinere a lucrării de licenţă este conducător al 
unei lucrări, în mod excepţional, această lucrare va fi notată de preşedintele examenului de 
licenţă. 
12) Procesul verbal cu notele acordate se semnează de toţi membrii comisiei. 
13) Rezultatele obţinute de candidaţi la susţinerea examenului de licenţă se comunică prin 
afişare la sediul facultăţii, în ziua susţinerii probei.  
 
Contestaţii  
 
Art. 9. 1) Contestaţiile pot fi formulate pentru examenele scrise şi se depun la secretariatul 
facultăţii în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatului contestat.  
2) Contestaţiile vor fi soluţionate de o comisie desemnată de Preşedintele examenului de licenţă, 
formată din cadre didactice care nu au participat la corectarea lucrării. Termenul de rezolvare 
este de 48 de ore de la depunerea contestaţiilor, dar nu mai târziu de data susținerii lucrării de 
licență. 
3) Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul facultăţii, iar deciziile comisiilor de analiză şi 
soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.  
4) Rezultatele obţinute la susţinerea lucrării de licenţă nu pot fi contestate.  
 
Lucrarea de licenţă 
 
Art. 10. 1) Scopul lucrării de licenţă este de a evalua capacitatea absolvenţilor de realizare a 
unor proiecte de cercetare corelate unor metode de cercetare adecvate (istorică, structurală, 
hermeneutică, retorică, statistică, informatică etc.) sau de rezolvare a unor probleme specifice 
domeniului de pregătire, după caz.  
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2) Lucrările de licenţă pot avea coordonatori ştiinţifici cadre didactice titulare şi asociate.  
3) Cerinţele de conţinut, reperele privind fundamentarea, documentarea, conceperea, 
elaborarea, redactarea, susţinerea lucrării, precum şi criteriile de evaluare vor fi aduse la 
cunoştinţa absolvenţilor de la programul de studii Pedagogie la cursul Tehnica cercetării 
ştiinţifice, iar studenţilor de la celelalte programe de studii de cadrele didactice de la cursul de 
specialitate. 
4) Cerinţele formale sunt discutate la cursul Tehnica cercetării ştiinţifice și vor fi disponibile 
la avizierul facultăţii începând cu semestrul al doilea al anului universitar.  
5) Lucrările de licenţă se elaborează, se editează şi se susţin în limba în care s-a studiat. 
6) Candidaţii care recurg la fraudă prin copierea întregii lucrări sau a unei părţi a acesteia, 
nerespectând normele de trimitere la sursă, odată ce frauda este dovedită, vor fi eliminaţi din 
examen. Taxa de susţinere a examenului nu se restituie. 
7) Numărul minim de pagini pentru fiecare program de studiu precum și standardele pentru 
elaborarea lucrării sunt cuprinse în anexa finală. 
 
Predarea documentelor  
 
Art. 11. 1) Membrul comisiei care îndeplineşte şi funcţia de secretar va completa procesul 
verbal cu rezultatele centralizate.  
2) După încheierea examenului, documentele comisiei de examen vor fi predate de secretarul 
comisiei secretariatului Facultăţii pentru păstrare şi arhivare.  
 
Dispoziţii finale  
 
Art. 12. 1) Absolvenţii care au promovat examenul de licenţă primesc o diplomă de licenţă. 
Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se 
eliberează în termen de cel mult 12 luni de la data promovării. Până la eliberarea diplomei, 
candidaţilor care au promovat examenul de finalizare a studiilor li se eliberează la cerere 
adeverinţă de absolvire.  
2) Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, o 
adeverinţă de absolvire a studiilor universitare care cuprinde informaţii privind forma de 
învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a 
anilor de studii. 
Art. 13. Rectorul poate anula, cu aprobarea Senatului AMGD, un examen de finalizare a 
studiilor, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte ca s-a obţinut prin 
mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Cartei AMGD. 
Art. 14. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă anteriorul Regulament 
privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă şi disertaţie. 
Art. 15. Prezentul regulament se aplică începând cu absolvenţii anului universitar 2014-2015, 
precum şi absolvenţilor care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a 
studiilor până la intrarea sa în vigoare.  
 
Prezentul Regulament a fost re-aprobat cu modificări în: 
- şedinţa Consiliului  Facultăţii din data de 16 octombrie 2014, 
- şedinţa Consiliului  Facultăţii din data de 15 februarie 2016. 
- şedinţa Consiliului  Facultăţii din data de 11 ianuarie 2017. 
 

Decan, 
Prof. univ. dr. Elena Chircev 
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 CONTINUTUL PROBELOR 
 
EXAMEN DE LICENŢĂ - sesiunea iunie 2017 
Disciplina  DIRIJAT COR (practic) 
 
 
 Proba se va desfăşura în două etape, ambele în faţa comisiei, având ca scop demonstrarea 
de către candidaţi a gradului de stăpânire a mijloacelor tehnice şi a cunoştinţelor teoretico-
practice de instruire şi conducere a ansamblului în vederea prezentării acestuia în faţa publicului: 
A/ o repetiţie de 15-30 minute; B/ prezentare în concert cu public. 
 Modul de desfăşurare va fi următorul: 
Dintr-un repertoriu de piese corale cunoscute de ansamblu (vezi mai jos lista), candidaţii vor opta 
pentru 10 piese pe care le vor comunica comisiei. Aceasta va indica fiecărui candidat 2 piese care 
vor deveni obiectul examenului acestuia. Pregătirea (etapa A) şi prezentarea lor în concert (etapa 
B) vor fi apreciate prin două note care vor forma o medie finală. 
 Piesele vor fi indicate candidaţilor numai în momentul prezentării în faţa comisiei. 
 Pentru sesiunea de vară ansamblurile corale sunt formate din colectivele de absolvenţi ale 
promoţiei respective. Pentru sesiunea de iarnă candidaţii îşi vor constitui ansambluri proprii 
(minim cvartet). Comisia îşi rezerva dreptul de a nu asculta integral fiecare piesă. 
 
Lista de repertoriu: 
 
 

1. O.Vecchi Fa una canzone 
2. P.Certon La, la, la, nu stiu zau 
3. H.L.Hassler Fugind treceam păduri 
4. F.Mendelssohn-Bartholdy Rămas bun codrului 
5. T.Jarda Mă luai, luai 
6. N.Ursu Lino-Leano 
7. J.Brahms Serenadă 
8. L.Marenzio Primăvara 
9. G.Rossini Furtuna 
10. T.Jarda Slobozî-ne gazdă-n casă 
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Facultatea Teoretică 
Examen de licenţă - iunie 2017 
 
 SUBIECTE DE SINTEZĂ PENTRU 
 DISCIPLINELE FUNDAMENTALE 
 
 
Disciplina Armonie - Specializarea Pedagogie 
 
Examenul de licenţă la disciplina Armonie este structurat pe 3 capitole: 
1. Analize armonice din literatura corală a cappella şi vocal-simfonică (părţile coral-
instrumentale), scris: 

* J.S.Bach, Corale la 4 voci, Motete a cappella, Johannes-Passion BWV 245, Matthäus-
Passion BWV 244 

* W.A.Mozart, Recviem KV 626 
* J.Brahms, Coruri laice şi religioase a cappella 
* Gh.Dima, Coruri laice şi religioase a cappella 
 

N.B.: În urma analizei armonice amănunţite (cifraj) şi a stabilirii planului tonal, se vor extrage 
din lucrarea analizată: 

 - fragmente ce conţin note melodice diatonice sau cromatice; 
 - exemple de modulaţii diatonice sau cromatice; 
 - înlănţuiri cu acorduri alterate. 

 
2. Realizarea unei modulaţii diatonice la o tonalitate îndepărtată. 
 
 
Bibliografie orientativa: 
H.P. Türk, Curs de armonie, vol.I, II, III 
M. Negrea, Tratat de armonie, Ed.muz., Buc., 1958 
Al.Pascanu, Armonia, Ed.didactica, Buc., 1974, 1982 

Conf. univ. dr. Ciprian-Gabriel Pop 
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 Facultatea Teoretică 
Examen de licenta - iunie 2017 
Disciplina Forme şi analize muzicale 
 
Specializarea: Pedagogie muzicală 
Examenul de licenţă la disciplina Forme şi analize muzicale va cuprinde o analiză muzicală a 
unei lucrări integrale sau a unei părţi ample dintr-o lucrare muzicală din literatura muzicală 
românească şi universală (cu excepţia lucrărilor analizate în cadrul cursurilor şi seminariilor de 
Forme şi analiză muzicală din cele 3 semestre de studii sau în cadrul volumului Analiza muzicală 
între conştiinţa de gen şi conştiinţa de formă de Valentin Timaru). Analizele vor trebui să 
urmeze una dintre cele 4 direcţii fundamentale de mai jos: 
1. Rolul elementelor de microstructură în elaborarea discursului muzical 
2. Tipuri de perioade în clasicism 
3. Forme tematice complexe 
4. Îmbinarea diferitelor principii de formă 
 
Bibliografie: 
Herman, Vasile, Formele muzicale ale clasicilor vienezi, Conservatorul "G.Dima", 1973 
Niculescu, Ştefan, Reflecţii despre muzică, Ed. Muzicală, Buc., 1980. 
Timaru, Valentin, Compendiu de forme şi analize muzicale, Braşov, 1987. 
Timaru, Valentin, Forme şi analize muzicale, vol.I-II, Academia de Muzică "Gh.Dima" Cluj-Napoca, 1991, 1994 
Timaru, Valentin, Analiza muzicală între conştiinţa de gen şi conştiinţa de formă, Edit. Universităţii Oradea, 2004 
Toduţă, Sigismund, Formele muzicale ale barocului în creaţia lui J.S. Bach, vol. I,II,III, Ed. Muzicală, Bucureşti. 
 
N.B. În susţinerea subiectelor studenţii-absolvenţi vor putea apela la partituri care le vor fi puse la dispoziţie. 
 

 
Conf.dr. Cristian Bence-Muk 
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Facultatea Teoretică 
Examen de licenta - iunie 2017 
Disciplina Contrapunct şi fugă 
 
 
 
 
Specializarea: Pedagogie muzicală 
1. Motet la două voci (3 segmente) 
2. Contrapunctarea unui coral la două voci 
3. Analiza unei fugi bachiene (cu o singură temă) 
4. Analiza tehnicilor polifonice din Cvartetul op. 18 nr. 1 în Fa de Beethoven 
 
 
 
 
 
 

Lect.univ.dr. Răzvan Metea 
 
 
 



12 
 

Facultatea Teoretică 
Examen de licența – iunie 2017 
Disciplina Istoria muzicii 
Specializarea: Pedagogie muzicală  

1. Apogeul barocului muzical în creaţia instrumentală şi vocal-instrumentală a lui Johann 
Sebastian Bach şi Georg Friedrich Händel 

2. Viaţa şi creaţia clasicilor vienezi: Haydn, Mozart şi Beethoven 
3. Romantismul: miniatura pianistică pentru tineret în creaţia lui Franz Schubert, Robert 

Schumann, Frédéric Chopin, Piotr Ilici Ceaikovski 
4. Polistilismul muzicii la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în secolul XX: postromantismul, 

impresionismul, , expresionismul, neoclasicismul, şcolile naţionale moderne  
5. Viaţa şi creaţia lui George Enescu: etape, modalităţi de integrare a muzicii populare 

româneşti în creaţia proprie, creaţia simfonică, de operă, camerală şi pianistică 
 
Bibliografie pentru specializarea Pedagogie muzicală 
*** Dicţionar de mari muzicieni, Larousse – Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000. 
*** Dicţionar de termeni muzicali, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 2008. 
*** George Enescu. Monografie, Editura Academiei, Bucureşti, 1971. 
*** The New Grove Dictionary of Music & Musicians, Macmillian Publishers Limited, London, 

2001. 
Banciu, Ecaterina, Arhetipuri estetice ale relaţiei ethos-affectus în Istoria muzicii, Editura 

MediaMusica, Cluj-Napoca, 2006. 
Banciu, Ecaterina, Istoria muzicii, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2009. 
Banciu, Gabriel, Semnificaţia estetică a programatismului muzical, Editura MediaMusica, 

Cluj-Napoca, 2006. 
Bentoiu, Pascal, Breviar enescian, Editura UNMB, 2005. 
Brumaru, Ada, Romantismul în muzică, vol. I-II, Editura Muzicală, Bucureşti, 1962. 
Firca, Clemansa Liliana, Direcţii în muzica românească (1900-1930), Editura Academiei, 

Bucureşti, 1974. 
Herman, Vasile, Originile şi dezvoltarea formelor muzicale, Editura Muzicală, Bucureşti, 

1982. 
Herman, Vasile, Formă şi stil în noua creaţie muzicală românească, Editura Muzicală, Bucureşti, 

1977. 
Nedelcuţ, Nelida, Semiografia pianistică în creaţia românească a secolului XX, 

MediaMusica, Cluj-Napoca, 2003. 
Sandu-Dediu, Valentina, Ludwig van Beethoven, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

2008. 
Sandu-Dediu, Valentina, Muzica românească între 1944-2000, Editura Muzicală, Bucureşti, 

2002. 
Sandu-Dediu, Valentina, Robert Schumann, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2011. 
Şorban, Elena Maria, Muzica clasică şi romantică. Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014. 
Şorban, Elena Maria, Muzica nouă. Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014. 
Ştefănescu, Ioana, O istorie a muzicii universale, Editura Fundaţiei Culturale Române, 

Bucureşti,  vol. I-IV, 1995-2002. 
Timaru, Valentin, Simfonismul enescian, Editura Muzicală, Bucureşti, 1992. 
Ţăranu, Cornel, Elemente de stilistică muzicală (Secolul XX), vol. I, Conservatorul 
„G. Dima”, Cluj-Napoca, 1981. 
 
 

     Prof. dr. Ecaterina Banciu 
Conf. dr. Elena Maria Şorban 

Lect. dr. Tatiana Oltean 
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Facultatea Teoretică 
Examen de licenţă - iunie 2017 

 
Disciplina Teoria muzicii 

 
Specializarea Pedagogie muzicală 

1. Sisteme tonale ale muzicii primitive: oligocordii și pentatonii 
2. Modurile polifoniei vocale a Renașterii 
3. Sistemul tonal-funcțional (tonalitatea) 
4. Sisteme tonale moderne din prima jumătate a secolului XX (sistemul atonal, sisteme 

neomodale) 
5. Sisteme tonale moderne din a doua jumătate a secolului XX (creația contemporană, 

heterofonia) 
6. Sisteme tonale ale muzicii populare românești 
7. Probleme teoretice generale ale ritmului muzical 
8. Ritmul muzicii populare românești 

Specializările Compoziţie muzicală, Muzicologie, Dirijat 
1. Sisteme tonale ale culturii muzicale creștine 
2. Sistemul tonal al Renașterii 
3. Sisteme tonale din muzica secolului XX 
4. Sistemul modal al muzicii populare românești 
5. Ritmul muzicii tonal-funcționale 
6. Ritmul muzicii secolului XX 
7. Ritmul muzicii populare românești 
8. Semiografia muzicală din a II-a jumătate a secolului XX 

BIBLIOGRAFIE 
1. *** The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Macmillan, P.L. 1980. 
2. *** Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Verlag Kassel und Basel, 1949-1951. 
3. Anghel, Irinel, Orientări, direcţii, curente ale muzicii româneşti din a doua jumătate a 

secolului XX, Editura Muzicală, Bucureşti, l997. 
4. Duţică, Gheorghe, Universul gândirii polimodale, Iaşi, Editura Junimea, 2004 
5. Giuleanu, Victor, Tratat de teoria muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1986 
6. Giuleanu, Victor, Ritmul în creaţia muzicală clasică, Editura Muzicală, Bucureşti, 1990. 
7. Manolache, Laura, Şase portrete de compozitori români, Editura Muzicală, Bucureşti, 2002 
8. Nedelcuţ, Nelida, Semiografia pianistică în creaţia românească a secolului XX, Editura 

MediaMusica, Cluj-Napoca, 2003. 
9. Nedelcuţ, Nelida, Paradigme ale vocalităţii în muzica românească, Editura RISOPRINT, 2012  
10. Rîpă, Constantin, Teoria Superioară a Muzicii vol.I Sisteme tonale, Academia de Muzică 

„Gh.Dima”, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2002. 
11. Rîpă, Constantin, Teoria Superioară a Muzicii vol.II Ritmul, Academia de Muzică „Gh.Dima”, 

Editura MediaMusica, Cluj-Napoca,  2003. 
12. Sandu-Dediu, Valentina, Muzica românească între 1944-2000, Bucureşti, Editura Muzicală, 

2002. 
 

 Prof.univ.dr. Nelida Nedelcuţ 
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ANEXA 
Standarde pentru redactarea lucrării de licenţă: 

 
 număr minim pagini: 
 80 pagini pentru specializarea Muzicologie; 
 30 pagini pentru specializarea Dirijat; 
 50 pagini pentru specializarea Pedagogie muz. - 3 ani 
 60 pagini pentru specializarea Pedagogie muzicală - 4 sau 5 ani (promoţii anterioare 

2008) 
 (o pagină convenţională are 2000 de caractere - litere, semne de punctuaţie, spaţiile 

dintre cuvinte) 
 
 font: Times New Roman (cu diacrtitice) 

 mărime caracter (font size): 12 (cu spaţiere normală) 

 spaţiere (line spacing): 1,5 rânduri (1.5 lines) 

 aliniere: stânga-dreapta (justify) 

 cuprins, la începutul lucrării 

 exemplele muzicale vor ocupa maximum 20% din volumul total al lucrării 

 anexele nu se socotesc în numărul total de pagini 

 notele, obligatoriu la subsolul paginii 

 bibliografia, la sfârşitul lucrării, ordonată alfabetic 

 titlurile de lucrări în italic (cărţi, studii, lucrări muzicale, filme, lucrări de artă etc.) 

 fără prescurtări 

 lucrarea se imprimă pe ambele părţi ale filei de hârtie şi se predă legată cu spirală la 

secretariat împreună cu un CD/DVD conţinând lucrarea în format .pdf.  

Lucrarea în format pdf trebuie să fie un singur document, începând de la pagina de titlu şi 
terminând cu bibliografia şi anexele. In cazuri cu totul excepţionale, când anexele sunt foarte 
mari, acestea pot constitui un document separat. 
Pentru specializarea Compoziție muzicală DVD-ul trebuie să conţină un pdf și un format 
audio. 

 
 mărimea orientativă a paginii (page setup): 
 - mărimea paginii (page size A4): 21 / 29.7 cm 
 - margini: sus, jos - 2,5 cm;  
                           inside - 2 cm; outside - 2 cm; gutter - 1 cm 
 
 


