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ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 

 
STUDII DE LICENȚĂ  – 3 ANI / 180 CREDITE 
PROGRAM DE STUDIU – DESIGN – 25 locuri 

     – DESIGN AMBIENTAL – 25 locuri 
     – MODĂ-DESIGN VESTIMENTAR – 25 locuri 
 

Calendar admitere: 
- Înscrierea candidaților licență: 01-13 septembrie 2020 
- Desfășurarea probelor și afișarea listelor provizorii 

ce cuprind candidații admiși: 14 septembrie 2020 
- Contestații: 15 septembrie 2020 
- Confirmări locuri: 16-18 septembrie 2020 
- Afișare liste definitive candidați admiși: 21 septembrie 2020 

 
 

Pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2020 vă propunem o formulă adaptată la situația actuală. Am 
conceput o procedură de admitere care nu necesită prezența dvs. fizică obligatorie la probele de 
admitere. 

De aceea examenul se va desfășura online și va avea următorii pași: 
 

1. Înscrierea candidaților se va face online, sau fizic (față în față) la centrul de înscriere UAV. 
2. Examenul de admitere se va desfășura în 2(două) etape succesive:  

- Pregătirea unei mape de lucrări. 
- Un portofoliu reprezentativ pentru specializarea aleasă. 
- Aceste lucrări vor fi încărcate online pe adresa design@uav folosind o platformă 

de transfer (de exemplu www.wetransfer.com) 
 

1. Mapa de lucrări: va cuprinde o selecție de minim 10 lucrări, maximum 20, pe care 
candidatul le consideră reprezentative pentru propria personalitate. 
Scopul acestei probe, eliminatorii, notate cu calificativul admis sau respins este de a releva 
aptitudinile și creativitatea candidatului în sfera artelor vizuale. 
Lucrările selectate de candidat vor fi prezentate comisiei online în format PDF. 
Acest document trebuie să aibă o singură lucrare pe fiecare pagină. 
Aceste lucrări vor fi încărcate online pe adresa design@uav sub forma unei arhive folosind 
o platformă de transfer (de exemplu www.wetransfer.com) Arhiva transmisă va purta 
denumirea ML + numar de legitimație exemplu MLxxxxx. 

http://www.wetransfer.com/


 
2. Portofoliul*: va fi alcătuit din 2 lucrări cu tematică propusă de comisia de admitere, dar 

reprezentativă pentru preocupările candidatului astfel: Design; Design ambiental; Modă - 
design vestimentar. 
Tema NR. 1 
Desen liber  

 
Se vor reprezenta, pe o coala de hartie de desen format A3(29,7x42cm), 3 obiecte din 

spatial cotidian din material diferite, metal sticlă și lemn. 
Tehnica de reprezentare: creion sau cărbune 

 
 

Tema NR. 2 
TREI CUVINTE – probă de creativitate 
Compoziție non-figurativă 

 
Realizați o compoziție non-figurativă care să cuprindă una din următoarele variante de 

cuvinte: 
• Verde, poartă, triunghi 
• Punct, coloană, static 
• Galben, oblic, tensiune 
• Ascendent, simetric, piramidă 
• Orizontal, izolat, contrast 

 
Cuvintele pot deveni forme sau expresii plastice, adică nu se folosește cuvântul - text. În 

compoziția pe care o propuneți cuvântul devine imagine. Se urmărește capacitatea candidatului de 
a compune o imagine. Astfel vor fi luate în considerare percepția spațială, paginarea și 
reprezentarea bidimensională/tridimensională a unor forme, simțul cromatic, capacitatea 
execuției și cunoașterea tehnicilor de reprezentare. 
Compoziția va fi realizată pe o coală de hărtie, format A3(29,7x42cm), tehnică la alegere. 
Nu este acceptat colajul sau tehnica digitală. 
 

Aceste lucrări vor fi încărcate online pe adresa design@uav sub forma unei arhive folosind o 
platformă de transfer (de exemplu www.wetransfer.com) Arhiva transmisă va purta denumirea 
PL + numar de legitimație exemplu PLxxxxx. 

 

Pentru informații suplimentare contactați-ne la: 
Tel. +4 0257 231 020 / Secretariat facultate 
 +4 0742 041 568 / Decan facultate 
 +4 0740 974 619 / Secretar comisie de admitere 
E-mail: design@uav.ro 

http://www.wetransfer.com/

