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Metodologie de susținere a examenului de disertație
pe durata menținerii măsurilor de distanțarea socială,
în sesiunile iulie/septembrie 2020
Introducere
Prezenta Anexă a fost elaborată în temeiul Ordinului M.E.C. nr. 4206 din 8 mai 2020 privind
luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior, a hotărârii Consiliul de administrație a ANMGD
din 6 mai 2020 și a Senatului ANMGD din 25 mai 2020.
Prevederile Regulamentului de susținere a examenului de disertație (numit în continuare
Regulament) la Facultatea Teoretică a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” (numită în
continuare ANMGD), în anul universitar 2019-2020, aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de
9 martie 2020 rămân în vigoare. Structura examenului de disertație nu se schimbă, fiind conformă cu cea
din Regulamentul menționat, afișat pe pagina web ANMGD. Metodologia completează regulamentul
existent și stabileşte regulile generale privind organizarea, desfăşurarea și modalitățile de susținere a
examenului, în varianta on-line, și va fi comunicat în cel mai scurt timp pe pagina web a ANMGD, după
caz, și prin alte mijloace electronice.
Prin exceptare de la paragraful din Introducerea Regulamentului, examenul de finalizare a
studiilor se organizează în trei sesiuni stabilite de Senatul Academiei de Muzică, în lunile iulie și
septembrie 2020 și februarie 2021.
1. Modalități de înscriere on-line
Prin exceptare de la Art. 3, alin. 3) din Regulament, înscrierea candidaților se efectuează pe baza
dosarului de înscriere în format electronic (cu documente scanate/fotografiate), trimis pe adresa de e-mail
a facultății (facultatea.teoretica@amgd.ro), cu mențiunea „examen de disertație”. Dosarul conține:
Prin exceptare de la Art. 3, alin. 4) din Regulament, la înscriere se atașează doar lucrarea în
format electronic (pdf).
Prin exceptare de la Art. 3, alin. 7) din Regulament, absolvenţii care s-au înscris, dar nu au
susţinut sau nu au promovat examenul de disertaţie în una dintre cele două sesiuni consecutive (iulie,
septembrie) se pot înscrie se pot înscrie într-o sesiune ulterioară, în vederea susţinerii acestuia la aceeaşi
instituţie, cu condiţia suportării de către candidat a taxelor aferente stabilite în condiţii legale şi cu
respectarea reglementărilor ANMGD cu privire la taxele universitare, valabile pentru anul universitar în
care candidaţii se înscriu la examenul respectiv.

Prin exceptare de la Art. 4, dosarele de înscriere la examenul de disertaţie trebuie să
conţină:
a. cerere tip de înscriere - pusă la dispoziție on-line de secretariatul facultății
b. diploma de licenţă în copie;
c. certificatul de naştere în copie;
d. lucrarea de disertaţie în format electronic (pdf), însoţită de referatul coordonatorului ştiinţific şi de
declaraţia pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării;
e. pentru specializarea Compoziție, lucrarea de disertaţie (compoziția muzicală și analiza ei) se depune în
format electronic (partitura și analiza - pdf, însoțită de varianta audio în format mp3); pentru specializarea
Dirijat, lucrarea de disertație va fi însoțită, după caz, de înregistrarea concertului pe care l-a susținut
candidatul sau de înregistrarea video a lucrării/lucrărilor (vocale / vocal-instrumentale / instrumentale),

dirijate de candidat (pe baza unui suport audio preexistent) și a comentariilor privind concepția dirijorală
proprie.
f. dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul).
g. declarație pe proprie răspundere, atestând faptul că toate cópiile depuse la dosar sunt conforme cu
originalul.
Dosarul de înscriere în format fizic va fi depus la secretariatul facultății, la o dată ulterioară, atunci
când măsurile luate la nivel național vor permite acest lucru.
2. Modalitatea de susținere a disertației
Prin exceptare de la Art. 6, alin. 1), examenul de disertație se organizează în lunile iulie și
septembrie 2020 și, dacă este cazul în luna februarie 2021.
Prin exceptare de la Art. 6, alin. 2), facultatea va informa candidații despre perioadele de
susținere a disertației, în timp util, în raport de măsurile care se iau la nivel național.
Prin exceptare de la Art. 6, alin. 4), data şi ora de intrare la susţinerea disertaţiei vor fi anunţate
cu cel puţin 7 zile înainte de probă, de către secretariat, prin e-mail trimis fiecărui candidat.
Prin exceptare de la Art. 6, alin. 8), rezultatele obţinute de candidaţi la susţinerea disertaţiei se
comunică de către secretariat, prin e-mail fiecărui candidat, în ziua susţinerii probei.
Examenul de susținere a disertației în varianta on-line va fi înregistrat și arhivat la nivelul
facultății, în conformitate cu recomandările M.E.C.
În perioada 25-30 mai, cadrele didactice numite în comisiile examenelor de disertație vor
programa simulări pentru fiecare examen și vor da lămuriri suplimentare privitoare la desfășurarea
examenului; data și ora simulării vor fi comunicate studenților în perioada 18-23 mai.
3. Procedura de susținere a disertației
Prin exceptare de la Art. 6, alin. 5), în conformitate cu Ordinul M.E.C. nr. 4206 din 8 mai 2020,
susținerea disertației se va face on-line, oral, la toate specializările.
Examenul de susținere a lucrării de disertație se va desfășura astfel: la data și ora stabilită pentru
începerea examenului, studenții se vor conecta la internet concomitent cu comisia, pe una dintre
platformele Zoom sau Skype, conform programării primite de la secretariat (individual, prin poșta
electronică). Studenții vor avea la dispoziție 20 de minute pentru prezentarea disertației și pentru discuțiile
aferente între comisie și candidat.
În situația în care conexiunea se întrerupe, studentul are obligația de a contacta telefonic,
imediat, examinatorii pentru reprogramarea susținerii.

Predarea documentelor
Prin exceptare de la Art. 9, alin. 2), secretarul comisiei va trimite secretariatului, pentru arhivare,
procesele verbale în format electronic (pdf) și cu semnătura electronică a membrilor comisiei, împreună
cu înregistrarea examenului.

Prezenta Metodologie a fost aprobată în ședința on-line a Consiliului profesoral al Facultății Teoretice din
data de 15 mai 2020.
Decan,
Prof. univ. dr. habil. Elena Chircev

