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 Școala de Muzică Amadeus din Cluj-Napoca   

    
Adresa: strada Grigore Alexandrescu, numărul 26A 

În incinta Liceului Creștin-Teoretic „ProDeo” din Cluj-Napoca 
Date de contact 
Facebook: Școala-Amadeus  
www. https://www.facebook.com/Școala-Amadeus-291761214710421/ 
E-mail: scoala.amadeus@gimail.com 
Telefon: Carmina Bratu – 0742121993 

   Răzvan Nemeș – O756569364  
Specializarea Dirijat – nivelul I (februarie 2019 – decembrie 2020) 
Durata 2 ani, divizat în 4 semestre. 

Cui se adresează cursurile de la specializarea Dirijat? 

Cursurile de la specializarea Dirijat se adresează acelora care au primit de la 
Dumnezeu cel puțin un talant și vor să-l folosească eficient, descoperind fascinanta artă a 
dirijatului  sau, prin perfecționarea stilului și a tehnicii de dirijat. 

Sunt așteptați la cursurile noastre toți care se ocupă de partea muzicală sau 
intenționează să se ocupe de partea muzicală dintr-o biserică, sau într-un alt context, și care 
au dorința să dobânească noi cunoștințe și competențe muzicale într-un cadru plăcut și 
profesionist. 

Ca scop principal, prin specializarea Dirijat, ne propunem să răspundem unor 
dorințe și solicitări pentru a veni în sprijinul bisericilor din mediul evanghelic, în vederea 
pregătirii și formării unor lideri bine echipați, care să fie responsabilizați cu partea de slujire 
și închinare - prin întrebuințarea muzicii, să conducă congregația în închinare și să se ocupe 
de conducerea muzicală a corurilor mixte, de voci egale (cor de copii, cor de fete, cor de femei 
sau cor de bărbați) și/sau a grupurilor vocale din biserici. 

Planul-cadru de învățământ 
Cursurile se vor desfășura periodic, din două în două săptâmâni – sâmbăta; 

informațiile suplimentare vor fi prezentate în orarul cu planificarea semestreală. Se va realiza 
și distribui la începutul fiecărui semestru.  

 
Anul I, Semestrul I (9 februarie 2019 – 15 iunie 2019) 

Disciplina Număr de ore, din 2 
în 2 săptămâni – 
sâmbăta 

Modalitatea de 
examinare 

Număr de credite 

Dirijat 2 ore (curs+seminar) Verificare  4 credite 
Teoria Muzicii 2 ore (curs+seminar) examen scris și 

verificare  
3 credite 

Armonie 2 ore (curs+seminar) portofoliu+examen 3 credite 
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Istoria Muzicii 
Creștine 

1 oră Colocviu 2 credite 

Canto coral 30 minute  Colocviu 2 credite 
 

Anul I, Semestrul II (septembrie 2019 – ianuarie 2020) 

Disciplina Număr de ore, din 2 
în 2 săptămâni – 
sâmbăta 

Modalitatea de 
examinare 

Număr de credite 

Dirijat 2 ore (curs+seminar) Verificare 5 credite 
Teoria Muzicii 2 ore (curs+seminar) examen scris și 

verificare  
3 credite 

Armonie 2 ore (curs+seminar) portofoliu+examen 3 credite 
Istoria Muzicii 
Universale 

1 oră Colocviu 2 credite 

Canto coral 30 minute  Colocviu 1 credit 
Liturgică – curs 
despre închinarea 
prin muzică 

1 oră Colocviu 2 credite 

 

Anul II, Semestrul I (februarie 2020 – iunie 2020) 

Disciplina Număr de ore, din 2 
în 2 săptămâni – 
sâmbăta 

Modalitatea de 
examinare 

Număr de credite 

Dirijat 2 ore (curs+seminar) Verificare 5 credite 
Teoria Muzicii 2 ore (curs+seminar) examen scris și 

verificare  
3 credite 

Armonie 2 ore (curs+seminar) portofoliu+examen 3 credite 
Istoria Muzicii 
Universale 

1 oră Colocviu 2 credite 

Citire de partituri 30 minute  Colocviu 1 credit 
Forme Muzicale 1 oră Colocviu 2 credite 

 

Anul II, Semestrul II (august 2020 – ianuarie 2021) 

Disciplina Număr de ore, din 2 
în 2 săptămâni – 
sâmbăta 

Modalitatea de 
examinare 

Număr de credite 

Dirijat 2 ore (curs+seminar) Verificare 5 credite 
Teoria Muzicii 2 ore (curs+seminar) examen scris și 

verificare  
3 credite 

Armonie 2 ore (curs+seminar) portofoliu+examen 3 credite 
Imnologie 1 oră Colocviu 2 credite 
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Citire de partituri 30 minute  Colocviu 1 credit 
Forme Muzicale 1 oră Colocviu 2 credite 

* Planul-cadru de învățământ are caracter orientativ, pe parcurs fiind posibil să apară unele 
modificări în structura și planificarea anuală sau semestreală. Orice modificare va anunța la 
începutul fiecărui semestru în orarul care va conține planificarea semestreală. 

Despre admitere 
1. La cursurile de dirijat se poate înscrie persoanele care au absolvit minim 10 clase și au 
împlinită vârsta de 16 ani. 
2. Admiterea se va face în urma unui interviu și a unei verificării de cunoștințe și aptitudini.  
La interviu, viitorul student va prezenta motivația și scopul pentru care dorește să urmeze 
cursurile de dirijat.  
Pentru testul de cunoștințe și aptitudini:  

a. verificare cunoștințe teoretice – noțiuni elementare 
b.    probă de auz muzical: intonație și exerciții ritmice 
c.    intonarea unui imn creștin, la alegere. 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic sau prin e-mail. (vezi date de 
contact) 
Înscrierea se face prin e-mail sau telefonic, până la data de 6 februarie 2019 (inclusiv), 
telefonic - în intervalul 09:00 – 18:00 și la orice oră prin e-mail, până la data de 6 februarie 
2019 (inclusiv). Pentru înscriere este necesar să ne confirmați faptul că: 

a. doriți să participați la examenul de admitere,  
b. aveți vârsta minima de 16 ani. 
c. că ați absolvit cel puțin 10 clase. 

 

Dovada va fi prezentată atunci când se va complete formularul de înscriere, vineri, 9 februarie 
2019, în intervalul 12:00-16:30, în incinta Liceului Teoretic-Crestin „ProDeum” din Cluj. 
Examenul de admiterea va avea loc, vineri 8 februarie 2019, începând cu orele 17:00 în 
incinta Liceului Teoretic-Creștin „ProDeo” din Cluj-Napoca. 
Acte necesare pentru înscriere și admitere, carte de identitate (original și copie xerox) și o 
adeverință de la școală unde sunteți înmatriculat sau o diploma de studii care să dovedească  
faptul că ați absolvit minim 10 clase. (diploma de studii în original și copie xerox). Vor fi 
necesare pentru înscriere și completarea formularului (formularul se primește la sediul 
nostru) în ziua de vineri, 8 februarie 2019, între orele 12:00-16:30.  
Începerea anului școlar și primele cursuri se vor desfășura sâmbătă, 9 februarie 2019, vom 
reveni cu informații suplimentare după examenul de admitere. 
 
Regulament 
1. Pentru ca studentul să fie integralist - la finalul semestrului, trebuie să participe la minim 
75% din totalul orelor (cursuri și seminarii) și va obține în urma sesiunii de examinări minim 
nota 5 - pentru fiecare disciplină. 
2. Examenul la disciplina dirijat va consta dintr-o probă practică: dirijat, cu participarea unui 
grup vocal, parte a corului de camera mixt Consonantis din Cluj-Napoca. 
3. Pentru promovarea din anul I în anul al II-lea, studentul trebuie să obțină un minim de 50% 
din numărul total de credite. Pentru anul I sunt 28 de credite, pentru promovare va obține 
minim 14 credite. 
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4. În caz de nepromovare a unui examen sau dacă există dorința de mărire a unei note, la 
cerere studentului, în cadrul sesiunii de examinări, studentul va avea posibilitatea să fie 
reexaminat. 
5. Absolventul nivelului I, specializarea Dirijat va primi un certificate de atestare împreună 
cu o foaie matricolă care va face dovadă a faptului că studentul și-a însușit cunoștințele și 
competențele specifice, fiind integralist (a frecventat cursurile/seminariile și a obținut toate 
creditele posibile pentru nivelul I). 
6. Examenul final, de atestare va fi dintr-o materie obligatorie - fiind disciplina dirijat și o 
disciplină la alegere - dintre disciplinele teorie, armonie, istoria muzicii sau forme muzicale.  
Mediei finale a atestatului va fi calculate astfel: 75% va fi media de la disciplină obligatorie și 
25% media disciplinei la alegere. 
 
Care sunt costurile? 
- taxa de înscriere și admitere – 50 lei 
- taxa de școlarizare – 350 lei/lună 
Prin bunăvoința unor sponsori, este posibil să se acorde burse sau să fie micșorată taxa de 
școlarizare. În acest sens, pe parcurs vom reveni cu noi informații, după caz.  
 
Note: Pentru absolvenți nivelului I, există posibilitatea de continuare și aprofundare a 
specializării dirijat, nivelul II, unde alături de disciplina dirijat și unele dintre disciplinele de 
la nivelul I, vor apărea noi discipline precum istoria muzicii creștine, polifonia, istoria formelor 
și a genurilor muzicale, aranjamente corale etc. 
Nivelul al II-lea va fi structurat pe 2 ani, divitat în 4 semestre. 
 Alături de profesorii Școli Amadeus, există și posibilitatea ca în cadrul unor ateliere 
sau cursuri de măestrie să se studieze cu alți profesori sau muzicieni de înalt nivel, invitați 
pentru diverse cursuri sau ateliere de lucru. 
 
Profesorii Școlii de Muzică „Amadeus” – specializarea Dirijat 
Răzvan Nemeș – director al Școli de Muzică „Amadeus” – disciplinele dirijat, citire de partituri, 
imnologie 
Carmina Bratu – secretară a Școli de Muzică „Amadeus” – disciplinele teoria muzicii, istorie 
muzicii, forme muzicale, citire de partituri 
Drd. Silviu Bratu – disciplinele dirijat, citire de partituri, imnologie, liturgică 
Drd. Sebastian Țună – disciplinele armonie, forme muzicale, citire de partituri, liturgică 
Ruben Mureșan/Emil Chiorean – disciplina canto  
 
Vă așteptăm cu drag! 
 
 
 
 
 
„Ce este de făcut atunci?  
Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea;  
voi cânta cu duhul, dar voi cânta şi cu mintea.” 1 Corinteni 14:15 


