ACADEMIA NAȚIONALĂ 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

FACULTATEA TEORETICĂ
CONCURS DE ADMITERE studii universitare de masterat – sept.
2019

ÎNSCRIERI: 2 şi 3 septembrie 2019, între orele 10-13 la secretariat.
Specializări
Compoziţie-Muzicologie-Dirijat
Artă muzicală
Artă muzicală / Musical Art (l.engleză)
loc pentru rromi pe AMGD
locuri pentru români de pretutindeni pe AMGD

Nr. locuri bugetate total pe facultate
12
10
5
27
1
5

Nr. locuri cu taxă
10
10
10
30

Înscrierea candidaţilor se face pe baza următoarelor:
1. - dosar-plic
2. - fişă-tip de înscriere - care se primeşte de la secretariatele facultăţilor - completată şi semnată de către candidat;
3. - diploma de bacalaureat, sau diploma echivalentă cu aceasta şi foaia matricolă;
4. - diploma de licenţă și suplimentul la diplomă, în original (în cazul când candidatul este înscris şi la o altă facultate, în locul
diplomelor va anexa copii legalizate) ; în cazul absolvenților promoției 2019 – adeverința de susținere a examenului de licență
în original;
5. - certificat de naştere în fotocopie (xerox);
6.- cartea de identitate în fotocopie (xerox);
7. - certificat de căsătorie în fotocopie (xerox), dacă este cazul;
8. - adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
9. - patru fotografii 3/4 (tip buletin de identitate);
10. - chitanţa care să ateste plata taxei de admitere (150 lei);
11.- curriculum profesional
12. - proiectul pentru proba de specialitate, tehnoredactat în 3 exemplare
13. - pentru specializarea Musical Art (în limba engleză) certificat de competență lingvistică, nivel minim B2 sau superior, eliberat de către
centre lingvistice autorizate. Candidații care pot face dovada parcurgerii studiilor de licență în limba engleză nu vor trebui să prezinte un nou
certificat lingvistic.

Înscrierea candidaţilor este condiţionată de obţinerea mediei minime 7 (şapte) la examenul de licenţă.
Sunt scutiţi de plata taxei de admitere: copiii personalului didactic în activitate, copiii personalului auxiliar şi administrativ al
Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, copiii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial.
La înscriere, candidaţii vor avea asupra lor un act de identitate (carte de identitate, paşaport).

Desfăşurarea probelor :
Joi, 5 septembrie – specializarea Compoziţie, Muzicologie, Dirijat, proba scrisă (analiza unei lucrări muzicale)
Joi, 5 septembrie – specializarea Artă muzicală, proba scrisă (Istoria muzicii)
Vineri, 6 septembrie, ambele specializări - proba de specialitate
Temele şi lucrările muzicale pentru probele scrise vor fi afişate la bibliotecă cu 48 de ore înainte de probă.

Candidaţii care doresc informaţii suplimentare privind probele de concurs sunt rugaţi să se adreseze la secretariat !
telefon secretariat 0264 591241 / int. 115

e-mail secretariat facultatea.teoretica@amgd.ro

