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Bun venit la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj Napoca

Dragi boboci, dragi colegi,
Un nou an universitar începe să se desfășoare cu pași repezi și dinamici.
Sunteți studenții unei instituții universitare de profil vocațional ce dezvoltă
pentru studenți o serie de activități extracurriculare. Prin fiecare festival sau
curs de măiestrie organizat, noi, în calitate de studenți, trebuie să profităm
pentru a ne lărgi viziunile și pentru a ne spori calitățile de muzicieni.

Prezentul în AMGD
Academia de Muzică ”Gheorghe Dima”
Cluj-Napoca face parte din grupul celor
mai active instituții de învățământ
superior muzical din România, oferind
studenților săi calificare superioară în
domeniul creației și interpretării muzicale,
al pedagogiei muzicale și al muzicologiei.
Se urmărește dezvoltarea continuă a
cunoștințelor atât formativ, cât și
informativ,
pentru a
fi asigurată
studenților o pregătire complexă și de
lungă durată. Fiind parte a activă a vieții
culturale din Cluj-Napoca, și nu numai,
AMGD organizează și participă la
numeroase evenimente culturale de
prestigiu pe plan național și internațional.

Trecerea pentru studenții anului 1, de la perioada liceului la cea de facultate,
este una lină și nu trebuie să fiți constrânși, ci să vă lăsați creativitatea să se
dezvolte într-un mediu propice. Prin participarea la diferitele festivaluri sau
concerte veți lua contact cu o serie de provocări culturale benefice vouă.
Asociația Studenților Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca
este alături de toți studenții și ori de câte ori aveți nevoie de ajutor, luați
legătura cu voluntarii ASAMGD pentru a contribui la îmbunătățirea
calitativă a vieții studenților din AMGD.

AMGD prin ochii unui student...
Ești studentul unei instituții de învățământ cultural ce a fost înființată în anul 1919,
drept Conservatorul de Muzică și Artă dramatică, având scopul de a pregăti profesori
și artiști (instrumentiști, actori și soliști vocali) pentru Opera Română și Teatrul
Național din Cluj. Deși, învățământul artistic instituționalizat datează la ClujNapoca încă din 1819 sub titulatura de Conservator Maghiar de Muzică, evenimentele
marcante ale secolelor XIX și XX au conturat situația instituției de învățământ superior.
Catedrele existente au fost teorie și solfegii, armonie, contrapunct-compoziție, canto,
pian, vioară, violoncel, dicțiune și declamație, introducându-se pe parcurs și alte
specializări precum secția de pregătire a profesorilor de muzică, și nu numai.
Începând cu anul 1950, instituția este denumită Conservatorul de Muzică „Gheorghe
Dima”, titulatură oferită în onoarea primului rector al conservatorului, compozitorul
Gheorghe Dima. Este prima instituție vocațională din România unde se oferă titlul de
doctor în muzică. Acest lucru este datorat compozitorului și muzicologului Sigismund
Toduță, care începând din anul 1971 realizează demersurile necesare realizării studiilor
doctorale în domeniul muzical la Cluj.
Denumirea de Academia de Muzică „Gheorghe Dima” este conferită în anul 1990, iar
din 1993 este acordat unor personalități culturale marcante naționale și internaționale
titlul de Doctor Honoris Causa. Printre acestea se numără: Iannis Xenakis, Erich Bergel,
Marin Constantin, Ioan Holender, Mariana Nicolesco, Yehudi Menuhin, David
Ohanesian, Ionel Pantea, Pascal Bentoiu, Tudor Jarda, Robert Levin, Emil Simon,
Cristian Mandeal, Lawrence Foster, Angela Gheorghiu, José Carreras și mulți alții.
Printre profesorii care au contribuit la renumele instituției se numără personalități
marcante ale creației și interpretării muzicale și
ale muzicologiei românești,
precum compozitorii Sigismund Toduță și
Cornel Țăranu, membri ai
Academiei Române.
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DSPP: Departamentul de
Specialitate cu Profil Psihopedagogic
Misiunea acestui departament este de a
realiza activități curriculare menite să
asigure pregătirea psihopedagogică și
metodică a viitoarelor cadre didactice,
precum și perfecționării pregătirii
psihopedagogice și metodice a profesorilor
din învățământul preuniversitar.
Absolvenții studiilor universitare pot ocupa
posturi în învățământ cu condiția
parcurgerii și promovării programului de
studii psihopedagogice oferit numai de
către DSPP din instituțiile de învățământ
acreditate și înființate conform legii.
Există 2 nivele de certificare pentru
profesia didactică:

Nivelul I – acordă absolvenților de
studii universitare dreptul să ocupe
posturi didactice în învățământul
preuniversitar obligatoriu, cu condiția
acumulării unui minimum de 30 de
credite transferabile din programul de
studii psihopedagogice.

Oferta educațională
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” pune la dispoziție trei linii de studiu: licență,
master și doctorat în română și engleză, în cadrul a două facultăți, Facultatea de
Interpretare Muzicală și Facultatea Teoretică, și a unei extensii, Facultatea de
Muzică Piatra Neamț. Acoperind domeniul de cercetare și creație muzicală, oferta
academică AMGD se concretizează pe 5 departamente universitare cu diverse
programe de studii la nivel licență și master.
Facultate
Facultatea de Interpretare Muzicală

Nivelul II – acordă absolvenților de
studii universitare dreptul să ocupe
posturi didactice în învățământul
liceal, postliceal și universitar, prin
acumularea unui minimum de 60 de
credite transferabile din programul de
studii psihopedagogice și absolvirea
unui program de master în domeniul
diplomei de licență.

Facultatea Teoretică

Facultatea de Muzică Piatra-Neamț

Departament
Instrumente cu coarde, de suflat și
percuție
Instrumente cu claviatură și
ansambluri instrumentale
Canto și artele spectacolului muzical
Compoziție muzicală și dirijat
Muzicologie și muzică (română și
engleză)
Instrumente cu coarde, de suflat și
percuție
Instrumente cu claviatură și
ansambluri instrumentale
Canto și artele spectacolului muzical
Muzică

DIDFR: Departamentul de Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă – oferta
educațională constă în cursuri postuniversitare, cursuri de formare profesională/
perfecționare și studii universitare la nivel de licență.
Cursurile de formare profesională/perfecționare sunt structurate pe discipline, ce îmbină
pregătirea teoretică cu cea practică, format on-line și face-to-face. Pentru a primi
acreditare se susține un examen de absolvire cu constă într-un test grilă și susținerea
unui proiect pregătit pe parcursul perioadelor de studiu, în baza cunoștințelor și a
feedback-ului primit. Cursuri: referent de specialitate așezământ cultural, maestru
sunet, cântăreț.
Cursurile postuniversitare sunt aplicate pe management artistic, dirijat, canto,
instrumente, ilustrator muzical și se obține un certificat de atestare a competențelor
profesionale.
Departamentul de Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă – studii universitare nivel
licență se adresează cadrelor didactice cu calificare incompletă și instrumentiștilor și
cântăreților fără studii universitare din instituții culturale. Majoritatea timpului este
rezervat activităților aplicative care se realizează prin studiu independent.
Specializările sunt Interpretare muzicală – canto și instrumente, respectivă Muzică.
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Facultăți și Extensia Piatra-Neamț
Facultatea de INTERPRETARE MUZICALĂ
Date de contact: Str. Ion I.C. Brătianu, nr. 25, cod poștal: 400079, Cluj-Napoca
Tel: +40 264 591242, int. 117, www.amgd.ro
E-mail: simona.fodor@amgd.ro (instrumente)
andreea.roya@amgd.ro (canto și artele spectacolului muzical)
Decan: conf.univ.dr. Iulia Suciu
Ofertă educațională:

Studii universitare de Licență—
6/8 semestre = 180/240 credite
Studiile universitare de licență corespund
unui număr între 180 și maximum 240 de
credite de studiu transferabile, conform
Sistemului European de Credite de Studiu
Transferabile (ECTS). La Academia de
Muzică Gheorghe Dima durata studiilor
de licență este de 4 ani, cu excepția
specializării Pedagogie muzicală, a cărei
durată este de 3 ani. Formele de
învățământ sunt la zi (fără taxă și cu taxă)
și la distanță. Studii de licență pot fi
urmate doar de cei care au obținut diplima
de bacalaureat. Studiile universitare de
licență asigură un nivel de calificare
adecvat exercitării unei profesii în
vederea inserției pe piața forței de muncă,
prin
cunoștințele
generale
și de
specialitate corespunzătoare.

Studii universitare de Masterat—
4 semestre = 120 credite
Studiile universitare de masterat, al doilea
ciclu de pregătire universitară, au o durată de 4
semestre și corespund unui număr minim de
120 de credite de studii transferabile. Forma de
învățământ este la zi (fără taxă și cu taxă).
Programele de studii universitare de masterat
sunt:
masterat
profesional
(urmărește
formarea competenţelor de creaţie artistică) ,
masterat de cercetare (reprezintă formarea
competenţelor de cercetare ştiinţifică) și
masterat didactic. Studiile de master asigură
aprofundarea în domeniul studiilor de licență și
constitui/e o bază pregătitoare obligatorie
pentru studiile doctorale.
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Instrumente cu coarde, de suflat și percuție: vioară, violă, violoncel, contrabas, harpă, chitară
clasică, flaut, oboi, clarinet, saxofon, fagot, corn,
trompetă, trombon-tubă, percuție.
Profesorii acestui departament sunt dascăli în sălile
de studiu și interpreți pe marile scene, oferind
studenților cunoștințe și experiențe din cariera
personală. Cheia dezvoltării personalității artistice și
formării unor instrumentiști profesioniști stă în
abordarea unui repertoriu variat stilistic și tehnicointerpretativ.
La încheierea studiilor, absolvenții au posibilitatea de a profesa ca artist solist, artist instrumentist
în cadrul unor orchestre, formații camerale, instructor muzical, referent muzical, profesor de
instrument în învățământul vocațional, ciclurile priar și gimnazial.
Instrumente cu claviatură și ansambluri instrumentale: pian, orgă, clavecin
Colaborarea dintre studenții Facultății de
Interpretare Muzicale este reliefată în cadrul
acestui departament prin formarea unor
ansambluri și formații muzicale cât mai diverse.
Cursurile de muzică de cameră și de
acompaniament formează muzicianul
instrumentist în procesul de colaborare, proces
ce pretinde coeziunea grupului, familiarizarea
cu caracteristicile instrumentelor și asumarea
rolului fie de solist, fie de acompaniator. Printre
cursurile de specialitate amintim analize repertoriale, studiul acompaniamentului pianistic, bas
cifrat, acompaniament sau acordajul instrumentelor cu claviatură.
Absolvenții au posibilitatea să urmeze următoarele cariere: solist instrumentist, artist instrumentist
în cadrul unor formații camerale, pianist acompaniator, corepetitor, cantor bisericesc, acordor,
profesor de instrument în învățământul vocațional, ciclurile primar și gimnazial, instructor
muzical, referent muzical.
Canto și artele spectacolului muzical: lied, oratoriu,
operă, operetă, regie, coregrafie
Vastitatea creației muzicale conduce talentul
interpretativ spre exprimarea valorilor culturale. În
căutarea propriei personalități muzicale, artiștii lirici
intră în contact cu diverse genuri vocale – lied,
oratoriu, operă, operetă, pe parcursul anilor de studiu.
Practica artistică aduce împreună cântăreți, regizori și dansatori la clasa de operă, permițând
tinerilor să experimenteze în genul operei/operetei, să interpreteze primele roluri solistice din
cariera lor și este pregătirea ”pentru scenă” a novicelor.
După încheierea anilor de studiu, proaspeții absolvenți au posibilitatea să ocupe posturi de solist
vocal, corist profesionist, instructor muzică vocală,
referent muzical, regizor artistic,
regizor tehnic, scenarist, coregraf, balerin, dansator.

Facultăți și Extensia Piatra-Neamț

Facultatea TEORETICĂ
Contact: Str. Ion I.C. Brătianu, nr. 25, cod poștal 400079, Cluj-Napoca
Tel. +40 264 591242, int. 115, www.amgd.ro
E-mail: gabriela.vaida@amgd.ro
Decan: Prof.univ.dr. Elena Chircev

Școala de Studii Doctorale
”Sigiamund Toduță” - 6 semestre
= 180 credite
Școala de studii doctorale ”Sigismund Toduță” a
fost înființată în 1971 de către muzicologul și
compozitorul Sigismund Toduță. Reprezintă un
punct superior de pregătire profesională a
absolvenților instituției. Sunt organizate două
tipuri de studii:
Doctorat științific (cercetarea
muzicologică)
Doctorat profesional (creația și
interpretarea muzicală)
Doctoratul reprezintă ciclul superior de studii
universitare. Forma de învățământ este cu
frecvență. Pentru a putea urma cursurile
ciclului de doctorat este necesară în prealabil
absolvirea ciclurilor de licență și de master.
Studentul doctorand urmează, timp de un an,
un program de pregătire universitară avansată,
după care urmează un program de cercetare
stiințifică timp de doi ani.. Finalitatea ciclului
de doctorat îl reprezintă susținerea tezei de
doctorat.

Față de latura interpretativă a Facultății de Interpretare Muzicală din cadrul AMGD, cercetarea
universului muzical în adâncime reprezintă o prioritate pentru Facultatea Teoretică. Tinerii
care își doresc să urmeze cursurile acesteia au înclinații analitice, pedagogice și creative, fiind
pasionați de cunoașterea laturii teoretice a muzicii.
Specializarea Compoziție urmărește însușirea și perfecționarea tehnicilor de compoziție
muzicală, abordând diferite tipuri de scriitură vocală și instrumentală, de la ansambluri mici
până la cele mai complexe. Prin cunoștințele dobândite, fiecare student își va elabora propria
metodă de compoziției, adecvată aptitudinilor și aspirațiilor sale. Scopul specializării este de a
forma profesioniști pregătiți să abordeze genurile de creație specifice muzicii academice.
După încheierea studiilor, absolvenții acestui domeniu pot ocupa posturi de referenți artistici,
editori radio-TV (case de discuri), ilustratori, producători și redactori muzicali, compozitori,
profesor de muzică în învățământul general și vocațional ciclurile primar și gimnazial.
Specializarea Dirijat, prin cele două direcții, Dirijat cor academic și Dirijat orchestră,
urmărește însușirea tehnicii dirijorale și stilisticii interpretative, abilitatea de lucru cu
ansamblul, cunoașterea și diferențierea sonorităților corale și orchestrale, dar și însușirea
modalităților de abordare și de realizare a repertoriilor și programelor de concert. Deprinderile
practice sunt formate în cadrul cursurilor individuale de dirijat și analize de partituri, iar
aplicabilitatea se concretizează în colaborarea cu un ansamblu coral sau instrumental.
Absolvenții ocupă posturi de dirijor de cor, dirijor de orchestră, profesor de muzică în
învățământul general și vocațional ciclurile primar și gimnazial, instructor muzical, secretar
muzical, referent muzical, asistent cercetare, coris profesionist, bibliotecar în instituții de
profil.
Muzicologia decriptează sensurile și structurile muzicii cu ajutorul teoriei. Are menirea de a
forma cercetători ai fenomenului muzical, în toate ipostazele sale (creație, interpretare,
receptare, educație), critici muzicali competenți, capabili să se exprime pe toate canalele
media, cadre didactice pregătite pentru învățământul liceal și universitar de profil. Sunt
studiate cultura istorică și estetică, cea de scriitură și limbaje muzicale, precum și discipline de
specialitate precum muzicologia și biblioteconomia.
La finalul anilor de studiu, absolvenții au oportunități de angajare precum profesor de muzică
în învățământul general și vocațional ciclurile primar și gimnazial, cercetător științific, redactor
muzical radio-TV, ziare și reviste cu profil cultural, edituri, case de discuri, manager cultural,
impresar artistic, secretar muzical, bibliotecar în instituții de profil, corist profesionist.
Specializarea Muzică urmărește dezvoltarea aptitudinilor și tehnicilor de pedagogie muzicală,
precum și pregătirea profesorilor de muzică și a dirijorilor de coruri școlare din toate ciclurile
de învățământ preuniversitar. Studenții care urmează această filieră au oportunitatea să ia
contact atât cu elemente de teorie muzicală, cât și cu elemente pedagogice. Are scopul de a
forma cadre didactice pentru învățământul preuniversitar.
Absolvenții pot deveni dirijori de formații vocale, instrumentale sau mixte, instructori muzicali,
referenți muzicali, coriști profesioniști și asistenți de cercetare, profesor de muzică în
învățământul general, ciclurile primar și gimnazial.
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Facultăți și Extensia Piatra-Neamț

EXTENSIA PIATRA-NEAMȚ
Contact: Str. Ștefan cel Mare, nr. 67, cod poștal 610101, Piatra-Neamț
Tel: +40 233 237596, www.amgd.ro, e-mail: facultateademuzica@yahoo.com
Director: conf.univ.dr. Constantin Andrei

Mic Dicționar de Opționale pe
înțelesul studenților

Informatică muzicală
Însușirea conceptelor de bază despre editarea și
tehnoredactarea textelor și a partiturilor
muzicale;
Însușirea unor tehnici de prelucrare a sunetului
digital, faza de înregistrare, mixare și
prelucrare;
Management artistic
Adresat studenților care doresc să conducă
instituții artistice, să organizeze evenimente
culturale, să înființeze societăți de
specialitate, să dezvolte afaceri, să își vândă
propriul brand cultural și să-l protejeze;
Dezvoltarea aptitudinilor de leader, munca în
echipă, scrierea de proiecte;
Regie muzicală de sunet
Formarea unor deprinderi și abilități în tehnica
sunetului;
Dobândirea de cunoștințe specifice domeniului
muzical-audio, învățarea unor principii
generale, dar și specifice de mixare a surselor
sonore în raport cu respectarea și
transpunerea în suportul audio a fenomenului
sonor natural, a muzicii din sala de concert/
audio;
Tehnologia muzicii electronice
Posibilitatea însușirii tehnicilor de editare,
realizare și prelucrare a sunetului pe cale
electronică;
Explorează unele tehnici de compoziție
muzicală folosind ca principal instrument de
lucru calculatorul și permite dezvoltarea
posibilității utilizării unor programe de
producție muzicală specializate.
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Este o structură instituțională, care funcționează sub auspiciile Academiei de Muzică
”Gheorghe Dima” Cluj-Napoca. Sunt organizate studii universitare de licență cu
specializările: Muzică și Interpretare muzicală (instrumente și canto). Absolvenții
beneficiază de diplomă de licență, conform standardelor naționale și internaționale.
Stagiunea artistică ”Vacanțele Muzicale la Piatra-Neamț”, alături de cursurile de
măiestrie, ansamblurile muzicale, participarea la proiecte culturale naționale și
internaționale, oferă studenților extensiei Piatra-Neamț un climat favorabil afirmării
performanței profesionale.

Module:
Interpretare Muzică
Ușoară/Jazz



Însușirea unei tehnici
instrumentale/vocale
corecte și elaborarea unei strategii interpretative adecvate



Discipline componente: Interpretare muzică ușoară/jazz (instrument sau voce),
ansamblu (estradă/big band/ vocal/ percuție/pop/rock), aranjament
instrumental și vocal



Se pot studia următoarele instrumente: voce, saxofon, chitară, percuție,
keyboards
Muzică vocală tradițională



Însușirea unor cunoștințe despre genurile muzicale vocale dintr-o zonă
folclorică unitară, cu scopul de a-și însuși un repertoriu




Dobândirea deprinderilor de notare a producțiilor muzicale folclorice



Însușirea unui repertoriu instrumental specific prin identificarea, studiul și
interpretarea unor stiluri diferite



Formarea deprinderilor de
descifrare, notare și
acompaniament a folclorului
instrumental din Transilvania



Discipline componente:
Instrument popular (vioară, nai,
taragot), Taraf popular, Notare,
restaurare și aranjament popular

Discipline componente: cânt popular, ansamblu tradițional, notare și restaurare
a muzicii vocale tradiționale
Instrument popular tradițional

Mic Dicționar de Opționale pe
înțelesul studenților
Estetica Jazzului
Concepția cursului mizează pe conexiunile dintre
jazz și artele contemporane;
Menit să atragă și persoane din alte domenii
decât cel muzical, pentru a realiza o educație
continuă a publicului interesat;
Secretariat muzical și planificare artistică
Familiarizarea studenților cu aspectele
instituționale ce stau la baza realizării
evenimentelor artistice;
Prezentarea tipurilor de activități culturale și
educaționale, punând accent pe activități legate
de proiectarea, organizarea, derularea și
promovarea acestora;
Igiena vocală
Însușirea și familiarizarea studenților asupra
cunoștințelor despre întreținerea vocii umane;
Este un curs organizat de către un medic ORL;
Improvizație coregrafică clasică și contemporană/
Improvizația dansului tradițional
Familiarizarea studenților cu elementele
improvizatorice de dans clasic și contemporan,
respectiv tradițional;
Creație coregrafică clasică și contemporană/
Improvizația teatrului muzical
Însușirea elementelor creative pentru realizarea
unei coregrafii de dans clasic și contemporan,
respectiv de teatru muzical;
Curente interpretative alternative: Café concert
Familiarizarea studenților cu elemente variate ale
muzicii;
Însușirea unui tip de muzică îndrăgit de publicul
larg .

Student în AMGD
În calitate de student al Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima” poți utiliza
biblioteca universității, unde ai la dispoziție peste 64.500 titluri, din care peste
35.000 partituri și aproximativ 5.000 de titluri în limbi străine. Volumele în
bibliotecă pot fi căutate atât manual, prin intermediul fișelor, cât și electronic,
prin propriul program al bibliotecii. Studenții au acces la bazele de date
internaționale precum jstor și Oxford Journals.
La nivelul dotărilor, AMGD are un număr de 26 piane Steinway, clavecine,
instrumente de suflat și instrumente cu coarde, ce sunt puse la dispoziția
studenților. Există laboratoare de procesare, cercetare și valorificare a folclorului
muzical, compoziție asistată pe calculator, e-learning, electro-acustic.
Ești student la AMGD și nu locuiești în Cluj? Căminul AMGD, situat pe strada
Albac, nr. 21, oferă spații de cazare în limita a 120 de locuri pentru studenții
instituției. Există apartamente pentru 2 și 4 persoane, unde ai în cameră propria
bucătărie și baie. Este dotat cu internet, televizor, mașini de spălat și mașini de
uscat, iar în spațiile recreative precum Sala de Lectură sau Clubul pot fi realizate
diverse activități. Studenții au posibilitatea de a opta pentru un loc de cazare în
căminul universității în momentul în care se înscriu la examenul de admitere și
la finalul fiecărui an universitar. Beneficiază de prioritate studenții anului I care
au peste media 8 la admitere, studenții străini, bursieri ai Statului Român, iar
studenții ai căror părinți sunt cadre didactice au gratuitate.
Dacă te gândești să locuiești în chirie, ai posibilitatea să îți găsești fie printr-o
agenție imobiliară, fie direct de la proprietari prin anunțurile de mică
publicitate. Prețurile chiriei diferă în funcție de locație, dotările apartamentului
și încep de la 150 euro-200 euro/persoană.
Mănâncă studențește în cantinele din Cluj-Napoca sau în propria bucătărie.
Dacă ești un gurmand și nu ai disponibilitatea să îți gătești atunci poți servi
bucate preparate după rețete specific bucătăriei românești. Un meniu variază
între 12-18 lei, pentru 2 feluri de mâncare și desert.
Cantina Studențească Observator – str. Observatorului, nr. 34
Cantina Studențească Mărăști – Str. Fabricii de Zahăr, nr. 58
Cantina Hașdeu – str. B.P.Hașdeu, nr. 45
Cantina UMF – str. V. Babeș, nr. 12
Cantina Memo 10 – str. Memorandumului, nr. 10
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Asociația Studenților Academiei
de Muzică ”Gheorghe Dima”
Vrei să simți la maxim studenția?
Vrei să îți reprezinți colegii?
Vrei să te dezvolți aptitudinile personale și cele
de leadership?
Vrei să aduci schimbări în viața studenților?
Vrei să te implici cu idei creative pentru a
realiza proiecte?
Asociația Studenților AMGD este locul unde
găsești răspunsurile la toate întrebările tale.
Poți să îți dezvolți aptitudini și capacități de
lider, să îți faci noi prieteni și să realizezi
diferite schimbări în viața studenților din
AMGD.
Fondată în anul 2008 de un grup de studenți
dornici să anime studenții din AMGD, asociația
reprezintă entitatea care organizează Balul
Bobocilor, Zilele AMGD, Caravana AMGD și
realizează parteneriate cu alte organizații
studențești.
ASAMGD face parte din Uniunea Studenților
din România. Voluntarii ASAMGD pot
beneficia de o serie de participări la
workshopuri naționale, respectiv tabere în țară
și străinătate.

Student în AMGD
Beneficiezi de gratuitate la transportul în comun. Dacă ești student la buget ai
dreptul la două linii gratuite pentru abonament, iar dacă ești la taxă ai o singură linie
gratuită. De ce ai nevoie pentru a-ți face abonamentul: carnetul de student vizat la
zi, carte de identitate, card studențesc nebancar și fotografie tip buletin.
Cardurile studențești, precum Omnipass, Studcard, ISIC, Euro <26, Acard, îți
înfrumusețează studenția datorită pachetelor de reduceri pe care le propun în
momentul achiziționării. Există o varietate de elemente, cum ar mâncare, băutură,
întreținere corporală, dar principal este beneficiul de a primi transport gratuit.
Bursele dedicate studenților reprezintă o recompensă asupra perfecționării și muncii
depuse. Există trei categorii: bursa socială, acordată pe criteriul problemelor sociale,
bursa de studiu, are în vedere criteriul mediei obținute în urma sesiunii și bursa de
merit, acordată studenților cu media 10. Începând din anul universitar 2017/2018,
bursele se oferă indiferent de categorie pe întreaga perioadă a anului, fiind incluse și
vacanțele. De asemenea, o altă noutate face referite la faptul că poți fi beneficiarul a
două categorii de burse diferite.
Tabere pe perioada vacanței de vară la munte sau la mare. Acestea sunt organizate de
către Ministerul Educației și au titlu de gratuitate pentru studenții universităților din
țară. Pe baza unui dosar de aplicații poți fi beneficiarul unei serii de 7 zile și 6 nopți la
mare sau la munte, în care să te distrezi și să te bucuri de vacanță.
A fi student înseamnă și a experimenta programul ERASMUS +. Acest program este
unul de mobilitate internațională și înseamnă parcurgerea unui timp în alt oraș al
Uniunii Europene unde să
studiezi sau să faci practică. Este
interesant să descoperi noi
culturi și te dezvolți personal. În
prezent, AMGD este afiliată la
cele mai importante organizații
muzicale din Europa:
International Society of Music
Education, Association
Européenne des Conservatoires,
Académies de Musique et
Musikhochschulen și European University Association.
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Viața culturală

Cluj-Napoca este unul dintre orașele din România care se bucură de o tradiție
culturală veche. Pe lângă instituția de învățământ superior există și o varietate de
festivaluri și evenimente culturale la care poți lua parte.
Festivalul Mozart este organizat anual de către Societatea Română Mozart și
cuprinde o serie de concerte simfonice și camerale, cursuri de măiestrie, concurs de
interpretare, conferințe și concerte pentru copii.

Știați că....
Cluj-Napoca este capitala Transilvaniei unde doritorii de
aventură pot explora castele, grădina botanică, muzeele și
parcurile. Viața artistică a orașului îmbină tradiționalul
cu elementele contemporane. Cei care ajung să vină
pentru prima dată în Cluj se pot bucura de o serie de
evenimente culturale, de la concerte de muzică clasică la
festivaluri de renume mondial.
Muzeul Etnografic al Transilvaniei își are sediul în Palatul
Reduta. În sec. XVIII și-a avut sediul Dieta Transilvaniei,
iar în 1891 a avut loc procesul memorandiștilor. Are un
patrimoniu de peste 50.000 de piese de port popular și
izvoare documentare ale diferitelor ocupații străvechi.
Muzeul Național de Artă este adăpostit în Palatul Bánffy,
un edificiu baroc din secolul al XVIII-lea. Elementul
central de patrimoniu este Colecția Virgil Cioflec, ce
reunește opere ale artiștilor consacrați, dar și ale
talentelor autentice.
Biserica Romano-Catolică Sfântul Mihail este un moment
al arhitecturii gotice din Transilvania. Aflată în piața
centrală din Cluj se remarcă printr-un stil unic, care a
fost construit în două etape: 1316-1390 și 1410-1487.
Adresă: Piața Unirii
Catedrala Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului a fost
ridicată după Primul Război Mondial. Este catedrala
arhiepiscopului Vadului, Feleacului și Clujului. Adresă:
Piața Avram Iancu
Biserica Reformată de pe Ulița Lupilor a fost construită ca
mănăstire a călugărilor minoriți, la îndemnul și cu
sprijinul regelui Matia Corvinul, în cea de a doua
jumătate a secolului al XV-lea. Este renumită pentru
acustica sa și reprezintă un spațiu adecvat concertelor de
orgă. Adresa: str. Mihail Kogălniceanu
Parcul Central ”Simion Bărnuțiu” este unul dintre
principalele locuri de recreere din Cluj-Napoca. Deschis
în secolul XIX, parcul cuprinde diferite momente
comemorative a personalităților clujene cum ar fi
Sigismun Toduță, Antonin Ciolan, George Coșbuc și
altele.
Centrul de cultură urbană ”Casino” este un palat de
inspirație vieneză, ridicat la sfârșitul secolului XIX.
Reprezintă spațiul de desfășurare al numeroaselor
evenimente culturale.
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http://www.mozart-romania.ro/
Festivalul Cluj Modern este organizat din doi în doi ani, iar pe durata unei săptămâni
în centrul atenției este creația cultă contemporană prin recitaluri și concerte
simfonice.
http://www.clujmodern.ro/
Festivalul Internațional ”Sigismund Toduță” este dedicat memoriei compozitorului
clujean Sigismund Toduță. Reunește muzicologi, compozitori, dirijori și interpreți
din toată lumea în cadrul cursurile de măiestrie, a concertelor și conferinței.
http://www.festivaltoduta.eu/
Festivalul de Muzică Barocă ”La Stravaganza” promovează interpretarea autentică a
muzicii baroce prin procedeele interpretative realizate pe instrumentele de epocă.
Festivalul găzduiește concerte, cursuri de măiestrie și un concurs de interpretare a
muzicii de cameră baroce.
http://www.amgd.ro/creatie-si-cercetare/concurs-la-stravaganza/475/
Festivalul Studențesc de Operă Viva Vox reunește spectacolele academiilor de
muzică din România și străinătate. Este o manifestare destinată afirmării, relaționării
valorice și perfecționării ansamblurilor studențești de operă.
http://viva-vox.ro/
Festivalul Toamna Muzicală Clujeană reprezintă cel mai important festival
internațional de muzică clasică din România, după festivalul George Enescu. În
cadrul festivalului au loc concerte simfonice, vocal-simfonice, camerale și își
propune anual să omagieze o personalitate a muzicii românești.
http://filarmonicatransilvania.ro/
Ansamblurile instrumentale și corale ale AMGD reprezintă elementele distinctive ce
reușesc să conducă tradiția muzicală mai departe. Există ansambluri care au câștigat
un prestigiu național și internațional prin prezența la diverse manifestări culturale,
cum ar fi Ars Nova, Collegium Musicum Academicum, Cappella Transylvanica,
Antifonia, Ansamblul de Percuție, dar și formațiile studențești precum orchestrele
Camerata Academica și Antonin Ciolan, respectiv Corul Ave Musica. Varietatea
genurilor muzicale studiate a condus la constituirea unor formații care promovează
aceste genuri, Ansamblul de muzică tradițională Icoane și Bigg Dimm A'Band.

ACADEMIA DE MUZICĂ ”GHEORGHE
DIMA”
CLUJ-NAPOCA

Visează să ajuți departe și
împlinește-ți visele muncind pentru
ceea ce îți propui!
Aplică tot ceea ce îți dorești în fiecare zi a vieții și luptă pentru a
devein ceea ce îți dorești!
Hai la AMGD, unde cântăm,
dansăm și ne distrăm !
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Academia de Muzică Gheorghe Dima
Str. I.C.Brătianu, nr.25,
Cluj-Napoca, 400079
Jud. Cluj, amgd@amgd.ro
Extensia Piatra Neamț
Str. Ștefan cel Mare, nr.67
Piatra Neamț, 610101
Jud. Neamț, facultateademuzica@yahoo.com

