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Probă scrisă 

EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ 
(ARTĂ VOCALĂ, MUZICĂ INSTRUMENTALĂ)  

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore. 

 

Model 

SUBIECTUL I (60 de puncte) 

A.  Prezentați, în funcție de specialitate, elementele contemporane ale tehnicii instrumentale/ 
vocale, corespunzătoare competenței în specialitate, ca o condiție esențială pentru realizarea unei 
educații artistice de calitate. Aveţi în vedere: 
 - precizarea a patru elemente științifice care stau la baza tehnicii instrumentale/ vocale 

(fundamentarea științifică a tehnicii instrumentale/ vocale) în funcție de specialitate; 
 - descrierea a trei elemente științifice, dintre cele precizate mai sus, ce stau la baza tehnicii 

instrumentale/ vocale, în funcție de specialitate;  
 - exemplificarea unui element științific de tehnică instrumentală/ vocală contemporană 

utilizat în practica personală. 
            30 puncte 
Notă: În vederea notării, se vor lua în considerare prezentarea logică a expunerii și utilizarea 
limbajului de specialitate 
 
B. Considerat de critica muzicală internațională unul dintre cei mai importanți compozitori și 

teoreticieni ai muzicii, John Milton Cage jr. a contribuit la revoluționarea muzicii prin câteva 
elemente de limbaj pe care le-a folosit în muzica sa.  În acest sens, elaborați o scurtă 
analiză de maxim 2 pagini  referitoare la elementele de avangardă în muzică prin care 
compozitorul s-a remarcat câștigându-și  un loc de primă mărime în cultura muzicală 
universală. 

            30 puncte 
 
Notă: În vederea notării, se vor lua în considerare prezentarea logică a expunerii și utilizarea 
limbajului de specialitate 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

În funcție de specialitatea pentru care concurați, descrieți o metodă de evaluare specifică 
actului instrumental-interpretativ, pentru verificările semestriale, la care veți avea în vedere și 
expunerea a două argumente pentru care se aplică evaluarea specifică pentru verificările 
semestriale. 
 
Notă: În vederea notării, se vor lua în considerare prezentrea logică a expunerii și utilizarea 
limbajului de specialitate. 


