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Prezentare  

 
Diploma acordată: 

 
Licențiat în muzică  
– Domeniul Muzică 

- Programul: Muzică 
 

Durata 3 ani / 6 semestre - 180 credite transferabile 
 

Număr de locuri 25 locuri 
 

Taxa de școlarizare 
2017/2018 
 

2700 RON 

Prezentare generală Programul de studii 
- vă pregătește pentru o gamă largă de cariere în sectorul public, privat sau al 
organizațiilor non-profit, în domeniul cultural și artistic; 
-vă dezvoltă imaginația și creativitatea; 
-vă dezvoltă competențe specializate în muzicologie, compoziție, interpretare, 
spectacol; 
-vă ajută să urmați o carieră în industria muzicală sau în domeniul cultural-artistic. 
 

Zilele Porților deschise Facultatea organizează (de obicei în lunile noiembrie, februarie, mai) acest 
eveniment unde aveți ocazia să cunoașteți mai bine campusul, cursurile și condițiile 
de admitere. 
În aceste zile, veți afla mai mult despre facultate și-i veți cunoaște pe profesori și 
personalul administrativ care va răspunde întrebărilor voastre. 
 

Date de contact Departamentul Limbă, Literatură, Istorie și Arte  

Persoana de contact: lect.univ.dr. Adina DUMITRU 



Telefon: 0040 348 453 300 

E-mail: adina.elena.dumitru@gmail.com 

 

Programe înrudite Artele spectacolului-Actorie  
 

Masterat în domeniu Educație muzicală contemporană  
 

 
 

Plan de 
învățământ 

 
Pedagogie muzicală  

 
 
 

Competențe - înţelegerea şi utilizarea conceptelor de bază ale muzicii, în procesul educaţional 
de predare a acestei discipline; 
-capacitatea de a aplica toate noţiunile teoretice însuşite, de a analiza creaţii din 
întreaga literatură muzicală; 
-capacitatea de a organiza şi îndruma formaţii muzicale instrumentale şi vocale, de 
a asigura managementul activităţilor artistice, în special muzicale (serbări, 
concerte, concursuri, festivaluri); 
-capacitatea de a interpreta lucrări muzicale vocale şi instrumentale, solo, sau în 
ansamblu; 
-capacitatea de a dirija formaţii vocale –corale, precum şi cea de a compune lucrări  
muzicale pentru coruri de copii şi de a improviza creaţii muzical-instrumentale, 
organistice. 
-capacitatea de a asigura partea muzicală a diverselor servicii religioase; 
-capacitatea de a cânta la anumite instrumente. 
 

 
 
 

Admitere Metodologie de admitere  

 

Perioada 
 
Sesiunea iulie (link catre pagina cu admitere) 
Sesiune septembrie (link catre pagina cu admitere) 
 

Documente 
necesare 

- diplomă de bacalaureat / adeverință (pentru absolvenții din anul curent); 
- foaie matricolă (liceu); 
- certificat de naștere (original + copie); 
- cartea de identitate (original + copie); 



- aviz medical (medicul de familie);  
- 2 fotografii tip buletin; 
- chestionarul de testare a cunoștințelor și a capacităților cognitive; 
- fișa de înscriere (pusă la dispoziția candidaților la admitere). 

 

Organizarea 
admiterii 

Admiterea presupune: 
- probă orală (solfegiu la prima vedere) – 25%; 
- probă scrisă (dicteu muzical și teoria muzicii)-50% 
-  media la examenul de bacalaureat -50%. 

 

 
Cariere Programul de studii Pedagogie muzicală permite dezvoltarea unei cariere în 

diverse instituții cu profil muzical (operă, filarmonică etc.), în cadrul diferitelor 
instituţii de spectacole, edituri muzicale, biserici, sau în orice unitate de 
învățământ. 
 

Cultură -corist, dirijor de cor, instrumentist, secretar artistic-ştiinţific, manager, 
consilier învățământ, dirijor de cor ecleziastic, organist. 
 

Învățământ - profesor în învățământul preşcolar, primar, gimnazial (numai dacă se optează 
pentru modulul pedagogic în regim facultativ);  
 

Mass-media -redactor de partituri, referent sau consilier muzical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


