FACULTATEA TEORETICĂ
Precizări privind susținerea examenului de licență/ disertației
sesiunea iulie 2022
14 iunie - examen competență lingvistică germană
16 iunie – examen competență lingvistică engleză
16 iunie - examen competență lingvistică italiană
Până cel târziu în data de 22 iunie – cadrele didactice coordonatoare trebuie să trimită lucrările
de licență/disertație gata în proporție de 90 % (pot fi eventual fără introducere și concluzii);
lucrările se trimit pe adresa exlicenta_disertatie.ft@amgd.ro
(Numele documentului care se trimite trebuie sa fie astfel :
nume, inițiala prenumelui, specializarea, iunie 2022, nume conducator șt., titlu lucrare
Exemplu
Popescu I., muzică, iunie 2022, Ghișa L., Monografia comunei X)
Lucrările de licență și disertație vor fi verificate prin softul de antiplagiat în data de 22, 23 iunie
2022
28-29 iunie - înscriere la examenul de licență/disertație (se depun documentele de inscriere și
lucrarea în forma finală, la secretariat)
Examenele de licență se vor desfășura după următorul calendar:
4 iulie discipline fundamentale
5 iulie discipline de specialitate
6-8 iulie iulie susținere lucrări .
Examenul de disertație se va desfășura în data de 8 iulie
Dosarele de înscriere la examenul de licență trebuie să
conţină:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Cerere tip de înscriere – pusă la dispoziție de secretariatul facultății;
Certificat de naștere – copie;
Certificat de căsătorie – copie (dacă este cazul);
Carte de identitate – copie;
Diploma de bacalaureat și foaia matricolă – copie;
Certificat de competență lingvistică într-o limbă de largă circulație internațională, eliberat
de colectivul de limbi străine;

g. Lucrarea de licență elaborată, pe suport de hârtie și în format electronic, denumită ca în
exemplul dat: Nume prenume student_Lucrare Licenta_an de studiu, specializare;(și
fișierul video pentru dirijori, cu concertul susținut sau cu fragmente semnificative din
concert)
h. Declarația de originalitate semnată atât de student cât și de cadrul didactic îndrumător
i. Raportul primit în urma trecerii lucrării de licență prin softul anti-plagiat.
j. Declarație pe proprie răspundere, atestând faptul că toate copiile depuse la dosar sunt
conforme cu originalul;
k. Dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
Dosarele de înscriere la examenul de disertaţie trebuie să
conţină:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

cerere tip de înscriere - pusă la dispoziție on-line de secretariatul facultății
diploma de licenţă – copie;
certificatul de naştere - copie;
certificatul de căsătorie – copie (dacă este cazul);
carte de identitate – copie
lucrarea de disertaţie tipărită și în format electronic (pdf) denumită ca în exemplul dat: Nume
prenume student_Lucrare Disertatie_specializare; lucrarera trebuie însoțită de referatul
copnducătorului științific și de declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării;
g. pentru specializarea Dirijat, lucrarea de disertație va fi însoțită de CD/DVD/BD [Blu-Ray Disc]
cu înregistrarea concertului ;
h. Raportul de similitudini primit în urma trecerii lucrării de disertație prin softul anti-plagiat.
i. declarație pe proprie răspundere, atestând faptul că toate copiile depuse la dosar sunt conforme cu
originalul;
j. dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);

