ACADEMIA NA ȚIONALĂ DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” CLUJ-NAPOCA
Str. I.C. Brătianu, nr. 25, cod po ștal 400079, tel/fax: 0040 264 593879
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CONCURS DE ADMITERE
studii universitare de masterat – sept. 2019
ÎNSCRIERI: 2 şi 3 septembrie 2019, între orele 10-13, cam. 21.
Număr total de locuri români de pretutindeni pe instituție

5

Din care fără plata taxelor de școlarizare, dar CU BURSĂ

2

Din care fără plata taxelor de școlarizare, dar FĂRĂ BURSĂ

3

Înscrierea candidaţilor se face pe baza următoarelor:
1. dosar-plic
2. fişă-tip de înscriere - care se primeşte în momentul înscrierii
3. certificat de naştere în fotocopie (xerox)
4. certificat de căsătorie în fotocopie (xerox), dacă este cazul
5. cartea de identitate în fotocopie (xerox)
6. pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul (copie primele 3
pagini)
7. diploma de bacalaureat, sau diploma echivalentă cu aceasta şi foaia matricolă
8. 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;
9. adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
10. patru fotografii 3/4 (tip buletin de identitate);
11. curriculum profesional
12. proiect de intenție pentru proba de specialitate (pentru toate specializările)
13. fișă de repertoriu (cuprinde toate lucrările studiate în cei 4 ani de studii universitare de licență și este semnată de către
profesorul de specialitate cu care ați lucrat) – doar pentru candidații specializărilor din cadrul Facultății de Interpretare Muzicală
14. Declarația de apartenență la identitatea culturală, anexa nr. 3 semnată de către instituțiile specifice
Înscrierea candidaţilor este condiţionată de obţinerea mediei minime 7 (şapte) la examenul de licenţă.
În momentul înscrierii candidații vor avea asupra lor actele în original.
La înscriere, candidaţii vor avea asupra lor un act de identitate (carte de identitate, paşaport).

Desfăşurarea probelor va avea loc în perioada 5-7 Septembrie 2019.

Candidaţii care doresc informaţii suplimentare privind probele de concurs sunt rugaţi să se adreseze prin email persoanei de
contact cu studenții străini, Alexandra Homone!
Email: alexandra.jurje@amgd.ro sau relatii.externe@amgd.ro

