DESFĂȘURAREA PROBELOR DE APTITUDINI- specializarea ARTA ACTORULUI
PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A la LICEUL VOCAȚIONAL DE ARTĂ TG. MUREȘ
- SECȚIA ROMÂNĂ ȘI MAGHIARĂ
ARTA ACTORULUI

Proba 1
PROBA DE
APTITUDINI A
SPECIALIZĂRII

Proba 2
PROBA DE
APTITUDINI
MUZICALE

DATA, ORA ȘI
LOCUL

DESCRIERE PROBĂ

SE VA CERE CANDIDATULUI:
a) citirea unui text la prima vedere;
18 – 20 mai 2022 b) prezentarea unui repertoriu, care va cuprinde minimum o poezie și o povestire din
literatura română sau universală, de max. o pagină (A4);
Conform
c) povestirea unei întâmplari din viața candidatului;
programării d) un dialog pe o temă propusă de comisia de examinare.
NOTĂ: Proba de aptitudini a specializării se apreciază de cei doi profesori cu specializarea
Str. Mărăști,
arta actorului cu câte o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără
nr. 8A
rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b), c) și d). Pentru promovare, candidații
Sala 38, 39
trebuie să obțină la fiecare punct minimum nota 5 (cinci).
DURATA probei: max. 20’.
18 – 20 mai 2022 SE VA CERE CANDIDATULUI:
a) prezentarea unei melodii la alegerea candidatului;
Conform
b) reproducerea de intervale, formule ritmice/ritmico-melodice propuse de comisie.
programării NOTĂ: Proba de aptitudini muzicale se apreciază de cel de-al treilea evaluator, profesorul cu
specializarea muzică, cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale,
Str. Mărăști,
fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a), b).
nr. 8A
Pentru promovare, candidații trebuie să obțină la a) și b) minimum nota 5 (cinci).
Sala 38, 39
DURATA probei: max. 10 minute

Afișarea rezultatelor

23 mai 2022, în clădirea centrală, str. Revoluției, nr. 9 și pe website

• Comisia de examinare elaborează un număr de bilete egal cu cel puţin jumătate din numărul candidaţilor,
conţinând subiecte cu acelaşi grad de dificultate. În ziua examenului fiecare candidat extrage un bilet.
• Textele la prima vedere, temele de conversație vor fi elaborate de comisia de examinare cu o oră înaintea
începerii probelor, în prezența și cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist .
• Pentru proba I.a și pentru proba II.b, fiecare candidat extrage câte un bilet cu subiectul. Subiectele vor fi
elaborate de examinatori cu o oră înaintea începerii probei, în prezența și cu avizarea inspectorului de
specialitate/profesor metodist. Numărul de bilete conținând subiecte examen cu grad de dificultate apropiat
va fi egal cu cel puțin jumătate din numărul candidaților. Fiecare candidat va extrage câte un singur bilet
la fiecare probă.
• Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică,
calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu
drept de notare.
• Nota finală la proba de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două
zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei trei evaluatori, la probele I și II .
• Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din probele de examen.
• La probele de aptitudini pentru specializarea Arta actorului nu se admit contestaţii!
• Nota minimă de promovare a probei de aptitudini este 6 (șase).
Înscrierea pentru probele de aptitudini în clasa a IX-a se face în data de 16 – 17 mai 2022, între orele
9 - 15, la secretariatul Liceului Vocațional de Artă cu fișa de înscriere/aptitudini, eliberată de școala de
proveniență.

