
 
              

ADMITERE 2022, sesiunea septembrie 2022 
Facultatea de Arte – Probe de aptitudini eliminatorii 

pentru candidații români de pretutindeni 
 
 

Studii de LICENȚĂ – data 10.09.2022, ora 15:00 
 
Interpretare Muzicală (Canto) 
Probă eliminatorie: (on line) 

- Recital compus din minim 2 piese, la alegerea candidatului (acompaniat la pian sau la un alt 

instrument/cu negativ/a capella). 

Muzică 
Probă eliminatorie: (on line) 

- Verificarea aptitudinilor muzicale, prin interpretarea vocală și/sau instrumentală a unei piese la alegerea 

candidatului. 

             Se evaluează intonaţia, ritmul şi memoria muzicală a candidatului.  

             Proba vocațională se încadrează între 3 și 7 minute. 

 
 
Studii de MASTER – data 10.09.2022, ora 16:00 
 
Arta spectacolului liric 
Probă eliminatorie: (on line) 

- Recital compus din minim 2 piese, la alegerea candidatului (acompaniat la pian sau la un alt 

instrument/cu negativ/a capella). 

Arta educației muzicale 
Probă eliminatorie: (on line) 

- Verificarea aptitudinilor muzicale, prin interpretarea vocală și/sau instrumentală a unei piese la alegerea 

candidatului. 

             Se evaluează intonaţia, ritmul şi memoria muzicală a candidatului.  

             Proba vocațională ar trebui să se încadreze între 3 și 7 minute. 

  



 
 

Instrucțiuni privind desfășurarea probei eliminatorii 

concursului de admitere a candidaților români de pretutindeni 2022 

 

- Comisia de evaluare se va reuni pe platforma electronică decisă de Consiliul Facultății 

de Arte pentru susținerea și înregistrarea admiterii, cu 15 minute înainte de începerea 

probei de concurs, pentru stabilirea baremului de notare.  

- Candidaţii vor fi pregătiți pentru susținerea probei cu 30 de minute înainte de 

programarea* probei de concurs, pentru a intra on line pe platforma electronică. Aceştia 

se vor legitima cu cartea (buletinul) de identitate şi legitimaţia de concurs la începutul 

probei. 

- Comisia urmăreşte interpretarea pieselor din repertoriu şi va aprecia prestaţia fiecărui 

candidat în funcţie de baremul de notare.  

- Nota finală va fi stabilită de media aritmetică a notelor acordate de cei trei evaluatori.  

 

Rezultatul probei eliminatorii va fi apreciat cu calificativul Admis*) / Respins**). 

*)Admis – dacă nota finală  5,00; 

**)Respins – dacă nota finală < 5,00. 

 

 

 

 

 
* aceasta se va anunța de către Secretariatul Comisiei de admitere, cu o zi înainte de desfășurarea 

probei. 


