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Calendar admitere: 
- Înscrierea candidaților master: 01-11 septembrie 2020 
- Interviu master: 12 septembrie 2020 ora 09.00 / la sediul facultații 
- Contestații: 15 septembrie 2020 
- Confirmări locuri: 16-18 septembrie 2020 
- Afișare liste definitive candidați admiși: 21 septembrie 2020 

 
 

Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza 
condițiilor impuse prin Metodologia proprie de către fiecare facultate în parte. 

Admiterea în anul I, la ciclul de studii universitare de MASTER la Facultatea de Design se 
face pe baza susținerii unor probe de aptitudini. 

Pentru înscriere, candidații vor completa o cerere de înscriere în care vor menționa, sub 
semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. 

Se va preciza opțiunea referitoare la programul de studii/specializare și regimul de 
finanțare (locuri bugetate sau cu taxă). 

Pentru concursul de admitere la ciclul de studii universitare de master se pot înscrie toți 
absolvenții cu diplomă de licență ai structurilor universitare din orice domeniu și ai 
universităților de artă din țară cu diplomă de licență (sau echivalenta acesteia), indiferent de 
profilul și anul în care candidatul a obținut diploma de licență. 

Concursul de admitere se susține pe specializări/programe de studiu și se va desfășura 
în trei etape: 

Etapa I.– Înscrierea și depunerea dosarelor de concurs: 
Etapa II.– Proba eliminatorie; portofoliu de lucrări 
Proba eliminatorie va fi evaluată cu calificativul ADMIS/RESPINS 
Etapa III.– Examen de admitere; interviu, prezentarea proiectului de cercetare 
Afișarea rezultatelor: 
Candidatul va prezenta la înscriere dosarul de înscriere, portofoliul cu lucrări și proiectul 

de cercetare, conținând următoarele documente și informații: 
 
DOSARUL DE ÎNSCRIERE 
·Diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, în original; 



·Foaia matricolă în original sau copie „conform cu originalul”; 
·Diploma de licență în original și foaia matricolă, în original. Absolvenții din promoția 2019 pot 
prezenta în locul diplomei de licență și a foii matricole o 
adeverință din care să rezulte media la examenul de 
licență și media anilor de studiu din facultate; 
·Certificatul de naștere în copiel„conform cu originalul”; 
·Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul); 
·Alte acte care să ateste schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul); 
·Copie simplă Carte de identitate/Buletin de identitate; 
·Adeverință medicală tip M.S. 18.1.1. de la medicul de familie (cu mențiunea: „clinic sănătos, 
apt pentru admitere la facultate"); 
·Doua fotografii tip buletin de identitate; 
·Curriculum vitae; 
·Un dosar plic + folie plastic. 
 
 
PORTOFOLIU CU LUCRĂRI 
·portofoliu cu lucrări din creația personală, lucrări specifice specializării/programului de studii, 
la care candidatul va susține concursul de admitere; 
·curriculum vitae europass, cuprinzând, după caz, și lista publicațiilor candidatului; 
·copie după foaia matricolă sau suplimentul la diplomă; 
·copie după diploma de licență sau adeverință de absolvire cu examen de licență, cu precizarea 
mediilor pe anii de studiu și a mediei examenului de licență 
(portofoliul cu lucrări va avea format A4 și va fi legat sau spiralat având următorul cuprins: 
coperta cu numele candidatului; curriculum vitae europass; lista lucrărilor sau publicațiilor; 
lucrări și proiecte specifice specializării în imagini, în ordine cronologică pe capitole tematice; 
copie după foaia matricolă sau suplimentul la diplomă; copie după diploma de licență sau 
adeverință de absolvire cu examen de licență, cu precizarea mediilor pe anii de studiu și a 
mediei examenului de licență.) 
 
 
PROIECTUL DE CERCETARE 
Proiectul de cercetare va conține: 
·Titlul proiectului de cercetare. 
·Importanța proiectului propus. 
·Studiu documentar. 
·Etapele de dezvoltare a proiectului. 
·Etapizarea dezvoltării proiectului. 
·Originalitatea, contribuția proiectului/conceptului în contextul domeniului abordat 
·Bibliografie general (optional) 
·Propunere coordonator științific (optional) 



(proiectul de cercetare va avea format A4 și va fi legat sau spiralat având următorul cuprins: 
coperta cu numele candidatului; cuprins; structura de bază prezentată mai sus; curriculum vitae 
europass; lista lucrărilor sau publicațiilor.) 
 
 
Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. 
 

Comisia examenului de admitere pentru ciclul de studii universitare de master este 
formată din președinte și trei membri cu grad didactic de profesor, conferențiar sau lector 
universitar. 

Comisia este completată cu un secretar al comisiei de concurs. 
Fiecare membru al comisiei de examinare acordă pentru proba “Prezentarea proiectului 

de cercetare pentru programul de masterat” note de la 10 la 1. 
Media generală finală a concursului de admitere se calculează ca medie aritmetică a 

notelor acordate de membri comisiilor și nu poate fi mai mică de 6,00 (sase). 
 
 
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 


