
Metodologia de calcul a mediei de concurs  

Facultatea Artă Muzicală 
 

CICLUL I 

 

1. Pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat profil Arte sau diplomei de studii 

profesionale (colegiu) care atestă absolvirea unor instituții de învățământ specializate 
(Liceele de muzică C.Porumbescu și S.Rahmaninov, CEEA Șt.Neaga, Colegiul de muzică și 

pedagogie din Bălți, Colegiul N.Botgros din Soroca, Colegiul de muzică din Tiraspol, ș.a. – la 

toate specialitățile) sau colegii pedagogice (numai pentru candidații la specialitățile Muzică, 

Dirijat, Canto):  
 

MC = 0,4PC+0,2DC1+ 0,2DC2 + 0,2DC3 
 

Specialitățile Compoziție, Canto 
 

MC = 0,6PC+0,2DC1+ 0,2DC2  

 

2. Pentru deținătorii diplomei de bacalaureat, diplomei de studii profesionale (colegiu) sau 

de studii superioare universitare/de licență din alt domeniu, atestatului de studii medii de 

cultură generală, pentru candidaţii din raioanele de est ale republicii, precum şi 

absolvenţii cursurilor preuniversitare ale AMTAP (dacă deţin diplomă de bacalaureat sau 

altă diplomă ce permite accesul la studii universitare de licență): 

 

MC = 0,8PC+0,2MD 
 

3. Pentru toate categoriile de candidaţi la specialitatea Muzicologie: 

 

MC = 0,3MD+0,3DC1+ 0,2DC2 + 0,2DC3 

 

MC – media de concurs calculată ca medie ponderată: 

PC – nota obținută la proba de concurs 

MD – media diplomei de Bac, Colegiu sau a atestatului de studii medii  

DC1; DC2; DC3 – nota disciplinelor de concurs din Anexa de diplomă. 

 

Discipline de concurs pe specialități: 

Interpretare instrumentală și Dirijat: DC1 Specialitatea, DC2 Armonia, DC3 Solfegiu 

Muzică: DC1 Solfegiu, DC2 Teoria, DC3 Instrument 

Compoziție: DC1 Armonia, DC2 Solfegiu  

Canto: DC1 Solfegiu, DC2 Literatura muzicală 

Muzicologie: DC1 Literatura muzicală, DC2 Solfegiu, DC3 Armonia 
 

CICLUL II 
 

toate specialitățile interpretative 

MC = 0,5PC+0,3MG+0,2MEL 

 

specialitățile Muzicologie, Compoziție și Muzică (pedagogie muzicală) 

MC = 0,5MG+0,5MEL 

 

MC – media de concurs calculată ca medie ponderentă: 
MP – nota probei de concurs la specialitate 

MG – media generală a diplomei 
MEL – media examenelor de licenţă 



Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design 

 

CICLUL 1 

 

1. Pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat profil Arte sau diplomei 

de studii profesionale (colegiu) care atestă absolvirea unor instituții de 

învățământ specializate (Colegiul de Arte Plastice A. Plamadiala, Liceul 

Academic de Arte Plastice Igor Vieru, Colegiul de Arte N. Botgros din or. 

Soroca, Colegiul de Arte Plastice V.I.Postoichin din  Bender, Colegiul I. 

Hașdeu, din Cahul), pentru toate specialitățile: 

 

MC = 0,4 PC+0,3DC1+ 0,3DC2  

 

2. Pentru deținătorii diplomei de bacalaureat, diplomei de studii 

profesionale (colegiu) sau de studii superioare universitare/de licență din 

alt domeniu, atestatului de studii medii de cultură generală, pentru 

candidaţii din raioanele de est ale republicii, (dacă deţin diplomă de 

bacalaureat sau altă diplomă ce permite accesul la studii universitare de 

licență) 

 

MC = 0,8PC+0,2MD 

 

MC – media de concurs calculată ca medie ponderentă: 

PC – nota obținută la proba de concurs 

MD – media diplomei de Bac, Colegiu sau a atestatului de studii medii  

DC1; DC2; – nota disciplinelor de concurs din Anexa de diplomă. 

 

Discipline de concurs (DC) pentru toate specialitățile:  DC1 Pictura;  DC2 

Desen. 

 

CICLUL II (toate specialitățile) 

MC = 0,5PC+0,3MG+0,2MEL 

MC – media de concurs calculată ca medie ponderată: 
PC – nota probei de concurs la specialitate 

MG – media generală a diplomei 

MEL – media examenelor de licenţă 
 



Facultatea Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia 
 

CICLUL 1 

1. Pentru deținătorii diplomei de bacalaureat, diplomei de studii profesionale 

(colegiu) sau de studii superioare universitare/de licență din alt domeniu, 

atestatului de studii medii de cultură generală, pentru candidaţii din raioanele 

de est ale republicii, precum şi absolvenţii cursurilor preuniversitare ale 

AMTAP (dacă deţin diplomă de bacalaureat sau altă diplomă ce permite accesul la 

studii universitare de licență) 

 

MC = 0,8MP+0,2MD 

 

MC – media de concurs calculată ca medie ponderată: 

MP – media probei de concurs 

MD – media diplomei de Bac, Colegiu sau a atestatului de studii medii  

 

2. Pentru toate categoriile de candidaţi la specialitățile Teatrologie și 

management teatral, Dramaturgie și scenaristică, Culturologie, Producție 

culturală și management artistic: 

 

MC = 0,3MD+0,3D1+ 0,2D2 + 0,2D3 

 

MC – media de concurs calculată ca medie ponderată: 

MD – media diplomei de Bac, Colegiu sau a atestatului de studii medii  

D1; D2; D3 – nota disciplinelor de concurs din Anexa de diplomă. 

 

Discipline de concurs pe specialități: 

 

Specialitatea Disciplina de concurs 

Teatrologie și management teatral  

Dramaturgie și scenaristică  

Culturologie 

Limba și literatura 

română/rusă 

Limba străină 

Istoria/ Geografia 

Producție culturală și management 

artistic 

Limba și literatura 

română/rusă 

Matematica  

Limba străină 

 

CICLUL II (toate specialitățile) 

MC = 0,5MP+0,3MG+0,2MEL 

MC – media de concurs calculată ca medie ponderentă: 
MP – nota probei de concurs la specialitate 

MG – media generală a diplomei 

MEL – media examenelor de licenţă 


