
Hotărârea Consiliului Facultății de Muzică
din 1 Februarie 2018

Consiliul a validat și aprobat următoarele documente și propuneri :

1. Se aprobă actualizarea informațiilor privind managementul facultății, referitoare la Admiterea 
în anul universitar 2018 – 2019, după cum urmează:

• conținutul probelor de Teoria muzicii-Solfegiu-Dicteu muzical, pe programe de studii
• criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie
• taxele de admitere – rămân aceleași, din anul trecut
• taxele de școlarizare – rămân aceleași din anul trecut
• numărul de locuri pe programe de studii: 
LICEN  ȚĂ   : IM-Instrumente = 14 + 1 rromi, bugetate, 11 cu taxă;  

IM-Canto = 5 bugetate, 5 cu taxă; Muzică = 13 + 1 rromi,  bugetate, 6 cu taxă; 
MASTER : TAM = 10 bugetate, 40 cu taxă; SPIIV = 15 bugetate, 15 cu taxă; 

Meloterapie = 10 bugetate, 15 cu taxă – daca programul va fi cu freceventa, la zi (IF)
Meloterapie = 10 bugetate, 50 cu taxă – daca se pastreaza programul cu frecventa 
redusa (IFR)

2. Promovarea Facultății în Liceele de Artă / Muzică din țară, de către profesorii facultății. 

3. În vederea respectării punctului 2 din HCA din 30.01. 2018, fișele de disciplină vor fi verificate  
și actualizate, conform standardelor CNATDCU, prin întâlniri directe intre profesorii titulari ai  
disciplinelor, coordonatorii programelor de studii și directorul de  departament. 
Fișele de disciplina vor fi traduse în engleză, preluând date și din Suplimentul de Diplomă care 
se găsește la Secretariat. Termen 25 februarie 2018. 

4. Cursul festiv al absolvenților promoției 2018 se va desfășura în AULĂ în data de 5 iunie 2018;

5. Pentru asigurarea  decentă  a  locurilor  de  parcare  în  curtea  facultății  se  propune  limitarea 
accesului  mașinilor  studenților,  numai  pe  partea  dreaptă  a  parcării,  în  limita  locurilor 
disponibile și fără a bloca trecerea. 
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