
Dragi abiturienți!

Vă așteptăm cu drag la Facultatea Artă Muzicală a Academiei de Muzică, Teatru

și Arte Plastice, care reprezintă o adevărată comunitate cu tradiții bogate în pregătirea

specialiștilor pentru activitatea în domeniul artei muzicale, oferind programe de studii la

Ciclul I (Licență), Ciclul II (Masterat) și Cursuri de pregătire.

Pentru a aplica la studii aveți mai multe opțiuni:

1. Expedierea pe adresa electronică a facultății (decanatmuzica@amtap.md) a

următoarei informații: actele scanate; cererea de înscriere la concurs (o găsiți aici:

https://amtap.md/ro/lista-actelor.html) completată și scanată;

2. Depunerea dosarului la sediul facultății: mun. Chișinău, str. Al. Mateevici 87,

bir. 59, 61.

VĂ ATENȚIONĂM! Toate probele de concurs se desfășoară cu prezență fizică,

conform unui orar prestabilit. Cetățenii ucraineni pot participa la concursul de admiterea

în baza înregistrărilor video, care vor fi expediate pe adresa electronică a facultății

îmrpeună cu celelalte acte necesare.

Notă: Deținătorii diplomelor de BAC Arte (profil Muzică) din anul 2022 vor

susține numai proba Colocviu, în cazul în care optează pentru înmatricularea la aceeași

specialitate la care a fost susținut examenul de BAC, cu excepția specialităților Canto

academic, Canto popular și Canto de estradă și jazz care vor susține toate probele de

concurs.

Informații generale despre Admitere 2022: http://amtap.md/admintere/

Secretar responsabil FAM: Mancoș Silvia

Tel.: (022) 24-45-58; 067494852

E-mail: decanatmuzica@amtap.md;

Decan FAM: Brînzilă-Coșleț Zinaida

Tel.: (022) 24-02-17; 069954087

E-mail: zinaida.brinzila-coslet@amtap.md

Adresa facultății:

mailto:decanatmuzica@amtap.md
https://amtap.md/ro/lista-actelor.html
http://amtap.md/admintere/?fbclid=IwAR0bQaWKqk4JE2CBGWjTDg7u7MWyOujWIa00wDWL3lhjy2b-XL7XRkAzYRE


mun. Chișinău, str. Al. Mateevici 87 (blocul II), aud. 59, 61



FACULTATEA ARTĂ MUZICALĂ

Comisia de admitere

Chișinău, str. Al. Mateevici 87,

AMTAP Blocul II  aud. 59, 61

Graficul de lucru

LUNI – VINERI 9.00–17.00

PAUZĂ 13.00–14.00

SÂMBĂTĂ 9.00–13.00

DEPUNEREA ACTELOR 20 iulie – 30 iulie 2022

PROBE DE ADMITERE 1-2 august 2022

3 august 2022  ÎNMATRICULAREA PREALABILĂ

4-6 august 2022  DEPUNEREA DOCUMENTELOR ÎN ORIGINAL

8 august 2022  ÎNMATRICULAREA

Programele de studiu
Licență/Masterat/Curs de pregătire

Responsabili

Instrumente cu taste (Pian) / Instrumente populare Slobodeaniuc Anastasia
Instrumente orchestrale (cu coarde / aerofone și de
percuție)

Marchitan Dorina

Dirijat cor / Canto academic Cojocari Sergiu
Canto popular / Muzică Tihoneac Victor
Instrumente / Canto muzică ușoară și jazz
Muzicologie / Compoziție

Finiti Elizaveta

Vă așteptăm cu drag!


