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Ordinea de zi: 
 
1. Metode de desfășurare ale examenelor de licență/disertație on-line, prin video-conferință pe 
platforma Universtității (e-learning), în contextul actual provocat de epidemia COVID-19. 
 
 

• Se votează în unanimitate pentru desfășurarea Ședinței de Consiliu pe platforma Universității (7 
voturi din 7). 
 

• Se propune eliminarea unei subprobe din cadrul Probei 1 a examenului de licență, după cum 
urmează: 

- Interpretare Instrumente și Canto: Proba 1 va consta în examen la o disciplină teoretică 
la alegere dintre următoarele: Armonie, Teorie, Forme muzicale, Istoria muzicii; ținând cont 
de situația acompaniamentului se propune renunțarea la subproba Muzică de cameră/Lied-
Oratoriu; Proba 2 constă într-un recital de 30-40 de minute ce va fi înregistrat. Ponderea 
celor două probe este: Proba 1 – 25%; Proba 2 – 75% 
- Muzică: Pentru a avea o concepție unitară asupra examenului de licență, se propune 
renunțarea la o subprobă din cadrul examenului teoretic, astfel Proba 1 va consta în examen 
la una din disciplinele fundamentale și de specialitate, la alegerea candidatului: Folclor, 
Dirijat; Forme muzicale, Teorie sau Istoria muzicii. Proba 2 constă în susținerea lucrării de 
licență. Ponderea celor două probe este: Proba 1 – 50%; Proba 2 – 50%. 

 
• Se discută posibile modalități de desfășurare on-line a probelor teoretice din cadrul examenului 

de licență. 
 

• Se discută modalitatea de desfășurare a examenului de disertație, după cum urmează: 
- SPIIV -  Instrumente și Canto: susținerea lucrării scrise (30-40 de pg), având o pondere de 
40%, respectiv proba practică (recital), având o pondere de 60%. 

 
 

• Se propune crearea unor pagini pentru examenele de licență/disertație pe platforma e-learning. 
Realizarea acestora este sarcina secretarilor de comisie. 

 
• Se discută în ce condiții este posibilă reluarea cursurilor de către Lect. Dr. Buga Cristina.  

 
• Se propune organizarea unei ședințe on-line cu studenții din anii terminali, în vederea 

clarificării unor aspecte legate de examenele de licență/disertație. 
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