
 
 

REGULAMENTUL DE ADMITERE PENTRU  

ANUL UNIVERSITAR 2015-16 

 

Prezentul regulament este elaborat în baza următoarelor acte normative: 

 Legea Educaţiei Naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011; 

 Legea privind organizarea studiilor universitare nr. 288 din 24 iunie 2004; 

 Hotărârea de Guvern nr. 493/17 iulie 2013 privind aprobarea Nomenclatorului 

domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare; 

 Hotărârea de Guvern nr. 404 din 29 martie 2006 privind organizarea şi desfăşurarea 

studiilor universitare de masterat; 

 Hotărârea de Guvern nr. 581 din 30 iulie 2013 privind acreditarea domeniilor de studii 

universitare de master. 

Date generale 

1. Departamentul de Muzică a UCP organizează concurs de admitere pentru următoarele 

specializări de licenţă şi masterat cu predare în limba maghiară, pentru anul universitar 

2015-16: 

I. Pedagogie muzicală – licenţă (3 ani) 

II. Arta muzicală în cultura audiovizuală – masterat (2 ani) 

2. Concursul de admitere pentru toate specializările se va desfăşura în două sesiuni, 

calendarul admiterilor fiind aprobat de către senatul universităţii; 

3. La concursul de admitere pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau 

echivalentă cu aceasta); 

4. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic 

European şi ai Confederaţiei Elveţiene au acces la examenul de admitere în aceleaşi condiţii 

cu cele prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de 

şcolarizare.  

5. Candidaţilor nu li se impune limită de vârstă;  

6. Concursul de admitere este conceput să evalueze aptitudinile şi nivelul de pregătire 

teoretico-practică ale candidaţilor, corespunzătoare specializărilor pentru care aceştia optează.  
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7. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Arte în şedinţa din 

data de 11.12.2014. 

I. Studii universitare de licenţă: Pedagogie muzicală 

1. Descrierea specializării: 

 Domeniu de licenţă: Muzică 

 Specializarea: Pedagogie muzicală 

 Titlul absolventului: Licenţiat în muzică 

 Durata studiilor: 3 ani, 6 semestre 

 Forma de învăţământ: zi 

 Limba de predare: maghiară 

2. Documente necesare pentru înscriere: 

 fişă-tip înscriere (care se primeşte la locul înscrierii), completată şi semnată de către 

candidat; 

 diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original, sau copie 

legalizată (în cazul în care candidatul este înscris şi la o altă facultate); 

 foaia matricolă sau documentul echivalent cu aceasta; 

 adeverinţă medicală tip; 

 trei fotografii ¾; 

 certificat de naştere în copie legalizată. 

După caz se mai prezintă următoarele documente: 

 certificat de căsătorie în copie legalizată; 

 legitimaţie de student, sau un alt document, care atestă calitatea de student în cazul 

candidaţilor, care studiază la alte specializări sau universităţi; 

 legitimaţie de admitere pentru candidaţii, care se prezintă la admitere la alte 

specializări sau universităţi; 

 copia legalizată a diplomei de studii universitare; 

Candidaţii pot fi scutiţi de taxa de admitere pe baza următoarelor documente: 

 copie legalizată după certificatul de deces în cazul orfanilor; 

 adeverinţa eliberată de casele de copii sau instituţii similare; 

 adeverinţa eliberată de instituţiile de învăţământ unde părinţii candidatului lucrează. 

3. Metodologia examenului de admitere: 
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 Examenul de admitere pentru specializarea Pedagogie muzicală se desfăşoară în două 

etape, după cum urmează: 

I. Probă de aptitudini muzicale – eliminatorie (se acordă calificativul admis/respins); 

II. Probă de creativitate muzicală (se notează de la 1 la 10). 

 Nota minimă pentru proba II. este 5. 

 Media finală rezultă din următoarele: 

- 70% probă de creativitate muzicală; 

- 30% media de la Bacalaureat. 

 Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de 

candidaţi şi în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. 

 Dacă pe ultimul loc din cifra de şcolarizare alocată specializării respective figurează 

mai mulţi candidaţi cu medii finale egale, se aplică următoarele criterii de departajare 

(în ordine): 

- nota obţinută la proba de creativitate muzicală; 

- media de la Bacalaureat. 

I. Probă de aptitudini muzicale – probă practică, eliminatorie 

 Proba urmăreşte evaluare aptitudinilor de bază, necesare studiilor muzicale, legate de 

identificarea şi redarea înălţimilor sonore (sunet, interval, armonie), respectiv a 

ritmului muzical (formule ritmice). 

II. Probă de creativitate muzicală 

 Exerciţiile urmăresc evaluarea cunoştinţelor muzicale însuşite în prealabil de către 

candidaţi, creativitatea lor, precum şi capacitatea lor de inteligenţă muzicală; 

 Cele cinci probe urmăresc un parcurs de la simplu la complex; 

 Primele trei sunt obligatorii, ultimele două opţionale (dar necesare pentru obţinerea 

punctajului maxim); 

 Punctaj maxim: 9 (plus 1 punct din oficiu). 

 

a. Vocaliză 

 Candidatul trage un bilet cu o vocaliză, pe care trebuie s-o redea sonor pe diferite 

trepte cromatice în sens ascendent şi descendent; 

 Proba urmăreşte auzul muzical, calitatea emisiei vocale, respectiv ambitusul 

candidatului. 
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 Calificativ maxim: 1 punct. 

 

Exerciţii (exemplu) 

 

b. Mozaic ritmic 

 Candidatul primeşte un plic, cu diferite valori şi formule ritmice, pauze, respectiv 

indicaţii de măsură, cu indicaţia de a compune la alegere cel puţin patru măsuri, pe 

care trebuie să le redea la sfârşitul probei; 

 Exerciţiul urmăreşte evaluarea simţului ritmic al candidatului; 

 Calificativ maxim: 1 punct. 

Exemplu 

 

O posibilă rezolvare 
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c. Mozaic melodic 

 Candidatul este invitat să aranjeze în ordinea corectă o melodie simplă de patru 

măsuri, urmând s-o solfegieze; 

 Exerciţiul urmăreşte evaluarea cunoştinţelor candidatului, legate de forma muzicală; 

Calificativ maxim: 2 puncte. 

Exemplu 

 

 

 

Rezolvare 

 

 

d. Mozaic la două voci (probă opţională) 

 Candidatul trebuie să aranjeze corect fragmentele vocii melodice (superioare) dintr-o 

piesă simplă la două voci (de ex. un menuet din volumul Ana Magdalena Bach) pe o 

voce inferioară dată; 

 Proba urmăreşte evaluarea gândirii armonice a candidatului; 

 Calificativ maxim: 2 puncte. 
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Exemplu 

 

 

Rezolvare 
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e. Vânătoare de greşeli (probă opţională) 

 Candidatul trebuie să identifice într-un fragment muzical (o strofă) la mai multe voci 

posibilele greşeli (aproximativ 6), prezente atât în partitură, cât şi în varianta sonoră 

cântată de către unul din membrii comisiei; 

 Greşelile identificate trebuie notate în partitură, pe baza a trei opţiuni, care reflectă 

diferite grade de dificultate ale rezolvării: indicarea măsurii, încercuirea sunetului 

eronat, notarea sunetului corect; 

 Proba urmăreşte evaluarea gândirii muzicale a candidatului, respectiv a cunoştinţelor 

sale de ordin melodico-armonic şi stilistic; 

 Calificativ maxim: 3 puncte. 

 

Exemplu 
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Varianta corectă 
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II. Studii universitare de masterat – Arta muzicală în cultura 

audiovizuală 

1. Descrierea specializării: 

 Domeniul: Muzică 

 Specializarea: Arta muzicală în cultura audiovizuală 

 Durata studiilor: 2 ani, 4 semestre 

 Forma de învăţământ: zi 

 Limba de predare: maghiară 

2. Documente necesare pentru înscriere: 

 fişă-tip înscriere (care se primeşte la locul înscrierii), completată şi semnată de către 

candidat; 

 diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original, sau copie 

legalizată (în cazul în care candidatul este înscris şi la o altă facultate); 

 diplomă de licenţă în original, sau copie legalizată (în cazul în care candidatul este 

înscris şi la o altă facultate); 

 copie după certificatul de naştere; 

 copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul); 

 adeverinţă medicală tip; 

 patru fotografii ¾; 

 chitanţa care să ateste plata taxei de admitere; 

 curriculum profesional; 

 scrisoare de motivaţie în limba maghiară. 

3. Precondiţii: 

 Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de licenţă (de 3 sau 4 ani), indiferent de 

specializare. 

4. Metodologia examenului de admitere: 

 admiterea se realizează în formă de interviu în două etape: 

- interviu pe baza scrisorii de motivaţie a candidatului, respectiv a bibliografiei 

prestabilite, probă, care urmăreşte evaluarea cunoştinţelor generale şi profesionale 

dobândite în prealabil de către candidat; 

- prezentarea unui plan de cercetare şi susţinerea acestuia în faţa comisiei. 

 interviul se desfăşoară în limba maghiară. 
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5. Bibliografia obligatorie: 

*** Médium, hang, esztétika. Zeneiség a medialitás korában (szerk. Batta Barnabás), Univ 

Kiadó, Szeged, 2009. 

*** Zenei hálózatok – Zene, műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló 

zeneipar korában (szerk. Tófalvy Tamás – Kacsuk Zoltán – Vályi Gábor), L’Harmattan, 

Budapest, 2011. 

Adorno, Th. W.: A művészet és a művészetek, Helikon, Budapest, 1998. 

Dahlhaus, Carl - Eggebrecht, Hans Heinrich: Mi a zene?, Osiris, Budapest, 2004. 

Kókai Rezső-Fábián Imre: Századunk zenéje, Zeneműkiadó, Budapest, 1967. 

Nyman, Michael: Experimentális zene. Cage és utókora, Magyar Műhely Kiadó, Budapest, 

2005. 

Wörner, Karl H.: A zene története, Tankönyv és kézikönyv egy kötetben, Vivace kiadó, 

Budapest, 2007. 

6. Media finală rezultă din următoarele: 

 60% nota de la interviu; 

 40% media de la examenul de licenţă. 

7. Media minimă de admitere: 7 (şapte). 

8. Criterii de departajare: 

 Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de 

candidaţi şi în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. 

 Dacă pe ultimul loc din cifra de şcolarizare alocată specializării respective figurează 

mai mulţi candidaţi cu medii finale egale, se aplică următoarele criterii de departajare 

(în ordine): 

- nota de la interviu; 

- media de la examenul de licenţă. 

 

 

 

 

 

 

 

Oradea, 11.12.2014.       Decan, 

         Dr. Hausmann Alice 


