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ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
SEPTEMBRIE 2021
STUDII DE LICENȚĂ
PROGRAM DE STUDIU

– 3 ANI / 180 CREDITE
– DESIGN – 25 locuri
– DESIGN AMBIENTAL – 25 locuri
– MODĂ-DESIGN VESTIMENTAR – 25 locuri

Calendar admitere:

Sesiunea septembrie 2021
•
•
•
•
•
•

Înscrierea candidaților licență: 01-12 septembrie 2021
Desfășurarea probelor de concurs: 13 septembrie 2021
Afișarea listelor provizorii ce cuprind candidații admiși: 13 septembrie 2021
Contestații: 14 septembrie 2021
Confirmări locuri: 15-17 septembrie 2021
Afișare liste definitive candidați admiși: 17 septembrie 2021

Pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2021 vă propunem o formulă adaptată la situației epidemiologice
asemănătoare cu cea din anul 2020 și va avea următorii pași:

1. Înscrierea candidaților se va face online, sau fizic (față în față) la centrul de înscriere UAV - Bulevardul
Revoluției nr. 72 (Palatul BNR)
2. Examenul de admitere se va desfășura în 2(două) etape succesive:
- Pregătirea unei mape de lucrări.
- Un portofoliu de admitere reprezentativ pentru specializarea aleasă ce va conține două
lucrări.
- Mapa și portofoliul vor fi încărcate online pe adresa design@uav.ro 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.ro sub forma unei arhive folosind o
platformă de transfer (de exemplu www.wetransfer.com) Arhiva transmisă va purta denumirea ML
+ numar de legitimație exemplu ML1234.
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2. Portofoliul de admitere*: 2 lucrări.
În notarea lucrărilor din portofoliu vor fi luate în considerare percepția spațială, simțul proporțiilor,
imaginarea și reprezentarea bidimensională/tridimensională a unor forme, simțul cromatic,
capacitatea execuției și cunoașterea tehnicilor de reprezentare.
Lucrările din portofoliu vor fi transmise online de candidat într-un format PDF.
Acest portofoliu va fi prezentat în formula clasică (față în față) în prezența comisiei de admitere
sub forma unui scurt interviu, în data de 13 septembrie 2021 – ora: 9.00, la sediul Facultății de
Design, Calea Zimandului Nr8.
Portofoliul va reprezenta 80% din nota finală iar media de la examenul de bacalaureat va reprezenta
20% din nota finală
*Portofoliul: va fi alcătuit din 2 lucrări cu tematică propusă de comisia de admitere, dar
reprezentativă pentru preocupările candidatului.

Tema (lucrare) Nr. 1
Desen liber
Se vor reprezenta, pe o coala de hartie de desen format minim A3(29,7x42cm), 3 obiecte din spațiul
cotidian din materiale diferite, metal sticlă și lemn.
Tehnica de reprezentare: creion sau cărbune.

Tema (lucrare) Nr. 2
Proba de creativitate - TREI CUVINTE - compoziție non-figurativă.
Realizați o compoziție non-figurativă care să corespundă uneia dintre următoarele grupuri de
cuvinte:

Echilibru; Ritm; Albastru.
Dialog; Roșu; Asimetric.
Geometric; Agresiv; Galben
Dinamic; Abis; Verde
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 de desen, format minim A3(29,7x42cm), tehnică la alegere.
Nu este acceptat colajul sau tehnica digitală.

Aceste lucrări vor fi încărcate online pe adresa design@uav.ro sub forma unei arhive folosind o platformă de
transfer (de exemplu www.wetransfer.com) Arhiva transmisă va purta denumirea PL + numar de legitimație
exemplu PL1234.
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Acte necesare pentru înscrierea la admiterea la programele de studii de licență în UAV 2021
1.

Cerere tip (se primește la înscriere și este specifică fiecărei facultăți).

2.

Diplomă de bacalaureat (original), diplomă echivalentă cu aceasta, sau adeverinţa eliberată de către instituţia de
învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate
şi faptul că nu a fost eliberată diploma, în cazul în care un candidat se înscrie pentru concurs şi la o altă
universitate (facultate), în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei va anexa copie „conform cu originalul”,
precum şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima universitate (facultate), care se autentifică după
original de către comisia de admitere; neprezentarea diplomei de bacalaureat sau a adeverinţei în original, din
vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de metodologia proprie de admitere, duce la pierderea
locului finanţat de la buget.

3.

Foaie matricolă/Situaţie şcolară în original sau copie „conform cu originalul” (la Diploma de Bacalaureat se va
ataşa Foaia matricolă, iar la adeverinţă se va ataşa Situaţia şcolară).

4.

Certificat de naştere (copie „conform cu originalul”).

5.

Certificat de căsătorie (copie „conform cu originalul”).

6.

Alte acte care să ateste schimbarea numelui, în copie „conform cu originalul” (dacă este cazul).

7.

Copie Carte de Identitate/Buletin de Identitate.

8.

Adeverinţă de la medicul de familie cu menţiunea: „clinic sănătos, apt pentru admitere la facultate”); Excepție
face adeverința medicală pentru înscriere la Facultatea de Educație Fizică și Sport pe care trebuie să scrie: ”clinic
sănătos apt pentru educație fizică și sport/sport/activitate fizică”.

9.

Două fotografii color tip buletin.

10.

Dosar plic + folie plastic.

11.

Diplomă de licenţă + Suplimentul la diplomă/foaie matricolă sau diplomă de absolvire a învăţământului superior
+ foaie matricolă sau o situaţie şcolară de la instituţiile de învăţământ superior de stat sau particulare cu
programe de studii/specializări acreditate sau autorizate sa funcţioneze provizoriu pot să-şi continue studiile în
UAV, prin concurs de admitere, la acelaşi program de studiu sau un program de studiu din acelaşi domeniu sau
un domeniu conex, în anii II-III/IV de studiu, însoţite de o solicitare pentru trecerea în an superior pe baza
creditelor obţinute anterior.

TAXA DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE (ANALIZA DOSARULUI) : 100 LEI

Pentru informații suplimentare:
Telefon +4 0257 231 020 / Secretariat facultate
+4 0742 041 568
+4 0740 974 619
E-mail: design@uav.ro
Adresa: Calea Zimandului, Nr. 8, Arad
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