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Documente necesare în vederea admiterii pentru
românii de pretutindeni și studenți străini

Licență:
- Fișă de înscriere tip (preluată de la Departamentul de Relații Externe, în momentul
înscrierii)
- Copia certificatului de naștere și căsătorie (dacă este cazul)
- Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru
care optează candidatul (copie după primele 3 pagini)
- Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru
absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a
învățământului liceal1
- Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite2
- Patru fotografii ¾ color (tip buletin)
- Copii ale diplomelor de laureat, concursuri (pentru cadidații de la Facultatea de
Interpretare)
- Adeverință medicală tip (examen foniatric) – pentru candidații de la Specializarea
Canto)
- Dosar plic3

1

Documentul se va depune în original la AMGD în momentul înmatriculării.
Documentul se va depune în original la AMGD în momentul inmatriculării.
3
Toate documentele menționate mai sus vor fi aduse, atât în original, cât și în copii, excepții făcând adeverința
medicală, necesară doar în original.
2

ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
Str. I.C. Bratianu, nr. 25, cod poștal 400079, tel/fax: 0040 264 593879
www.amgd.ro, amgd@amgd.ro, conscluj@gmail.com

Master:
- Fișă de înscriere tip (preluată de la Departamentul de Relații Externe, în momentul
înscrierii)
- Fişa de repertoriu. Fişa va cuprinde lucrările studiate în cei patru ani de studii universitare
de licenţă şi va fi semnată de către profesorul de specialitate. Fişa nu se referă la lucrările
prezentate în concurs. Acestea sunt menţionate în fişa-tip - completată şi semnată de către
candidat (doar Facultatea de Interpretare Muzicală);
- Copia certificatului de naștere și căsătorie (dacă este cazul)
- Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru
care optează candidatul (copie după primele 3 pagini)
- Proiect (Facultatea de Interpretare Muzicală, Facultatea Teoretică - specializările:
Compoziţie, Muzicologie, Dirijat)
- Curriculum profesional;
- Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă și copii ale foilor matricole pentru studiile
liceale absolvite4
- Copia diplomei de licenţă sau adeverinţa de licenţă pentru absolvenţii promoției curente
şi foaia matricolă;
- Patru fotografii ¾ color (tip buletin)
- Adeverință medicală tip (examen foniatric) – pentru candidații de la Specializarea Canto)
- Dosar plic

4

Idem.

