
STUDII DE LICENȚĂ  – 3 ANI / 180 CREDITE
PROGRAM DE STUDIU – DESIGN – 25 locuri
     – DESIGN AMBIENTAL – 25 locuri
     – MODĂ-DESIGN VESTIMENTAR – 25 locuri

Pentru sesiunea Iulie 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: 

- Pregă�rea unei mape cu lucrări.

- Un portofoliu reprezenta�v pentru specializarea aleasă.

- Aceste lucrări vor fi încărcate online, după înscriere pe adresa design@uav.ro începând cu data de 6 iulie 2020 până în data de 26 iulie 2020.

1. Mapa cu lucrări: va cuprinde o selecție de minim 10 lucrări, maximum 20, pe care candidatul le consideră reprezenta�ve pentru propria personalitate.
Scopul acestei probe, eliminatorii, notate cu califica�vul admis sau respins este de a releva ap�tudinile și crea�vitatea candidatului în sfera artelor vizuale.
Lucrările selectate de candidat vor fi transmise comisiei de admitere, în format PDF.
Acest document trebuie să aibă o singură lucrare pe fiecare pagină, format A3.

2. Portofoliul*: va fi alcătuit din 2 lucrări cu tema�că propusă de comisia de admitere, dar reprezenta�vă pentru preocupările candidatului as�el: Design; 
 Design ambiental; Modă - design ves�mentar.

În notarea lucrărilor din portofoliu vor fi luate în considerare percepția spațială, simțul proporțiilor, paginarea și reprezentarea bidimensională/tridimensională a 
unor forme, simțul croma�c, capacitatea execuției și cunoașterea tehnicilor de reprezentare.

Lucrările de portofoliu vor fi încărcate de către fiecare candidat pe adresa de e-mail design@uav.ro,  într-un format PDF.
Cele două teme de admitere vor fi afișate pe site-ul facultății, în data de vineri 17.07.2020, ora 10.00.
Portofoliul va reprezenta 80% din nota finală, iar media de la examenul de bacalaureat va reprezenta 20% din nota finală.

*Precizări
Pentru lucrările din portofoliu nu vor fi admise tehnicile de reprezentare digitală, colajul sau fotografia.
Candidații declarați admiși se obligă ca odată cu înmânarea documentelor necesare înscrierii să prezinte, atunci când se înmatriculează, și lucrarea (lucrările) din 
portofoliu în original. În caz contrar candidatul va fi descalificat și locul ocupat decalrat liber.

CRITERII GENERALE DE ADMITERE
Admiterea 2020 se face luând în considerare media de la examenul de bacalaureat pentru domeniile şi programele de studii de licență ale tuturor facultăţilor 
conform regulamentului propriu de admitere.
(pentru Facultatea de Sport, Design, Teologie, Ș�ințe Exacte și Ș�ințele Educației se vor susține probe specifice domeniului).
Ocuparea locurilor scoase la concurs se va face în ordinea descrescătoare a mediei şi potrivit opţiunilor candidaţilor.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:
1. Cerere �p (se primeşte la înscriere);
2. Diplomă de bacalaureat (în original) sau diplomă echivalentă cu aceasta.*;
3. Foaie matricolă / supliment diplomă (copie+original);
4. Cer�ficat de naştere (copie+original);
5. Cer�ficat de căsătorie (copie+original);
6. Copie carte de iden�tate;
7. Adeverinţă medicală;
8. Două fotografii color �p bule�n;
9. Dosar plic.

CONFIRMAREA LOCULUI
În termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor finale toţi candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să îşi confirme locul după cum urmează:
a) studenţii declaraţi admişi pe locuri bugetare vor depune diploma de bacalaureat în original la comisia la care s-au înscris (doar cei care nu au depus-o deja) şi vor 
achita taxa de înmatriculare în valoare de 100 de lei, la casieria universităţii.
b) studenţii admişi pe locuri cu taxă vor achita taxa de înmatriculare de 100 de lei şi 25% din taxa de şcolarizare, la casieria universităţii.
Odată cu confirmarea locului se vor semna şi contractele de studii.

Sesiunea iulie 2020
· Înscrierea candidaților: 06-26 iulie 2020
· Notarea probelor de concurs (portofoliul) și afișarea listelor provizorii ce cuprind candidații admiși:  27 iulie 2020
· Contestații: 28 iulie 2020
· Afișarea listelor finale: 31 iulie 202

Sesiunea septembrie 2020
· Înscrierea candidaților licență: 01-10 septembrie 2020
  Notarea probelor de concurs (portofoliul) și afișarea listelor provizorii ce cuprind candidații admiși: 10 septembrie 2020
· Contestații: 11 septembrie 2020
· Confirmări locuri: 14-17 septembrie 2020
· Afișare liste defini�ve candidați admiși: 17 septembrie 2020

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

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ  2020 

STUDII DE MASTER – 2 ANI / 120 CREDITE
PROGRAM DE STUDIU – DESIGN ȘI DEZVOLTARE DE PRODUS

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 ap�tudini.
Pentru înscriere, candidații vor completa o cerere de înscriere în care vor menționa, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respec�v.
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 califica�vul 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;
·Cer�ficatul de naștere în copiel„conform cu originalul”;
·Cer�ficatul 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 iden�tate/Bule�n de iden�tate;
·Adeverință medicală �p M.S. 18.1.1. de la medicul de familie (cu mențiunea: „clinic sănătos, apt pentru admitere la facultate");
·Doua fotografii �p bule�n de iden�tate;
·Curriculum vitae;
·Un dosar plic + folie plas�c.

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 tema�ce; 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 generală
·Propunere coordonator ș�ințific
(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 didac�c 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 aritme�că a notelor acordate de membri comisiilor și nu poate fi mai mică de 6,00 (sase).

Sesiunea septembrie 2020
· Înscrierea candidaților master: 01-10 septembrie 2020
· Interviu master: 10 septembrie
· Contestații: 11 septembrie 2020
· Confirmări locuri: 14-17 septembrie 2020
· Afișare liste defini�ve candidați admiși: 17 septembrie 2020

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
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