
ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ  
Admiterea în anul I, la ciclul de studii superioare de licență pentru anul universitar 2020/2021 la Facultatea de Design se face pe baza susținerii unor probe de 
ap�tudini.
Concursul de admitere se susține pe specializări/programe de studiu și se va desfășura în două etape:
Etapa I. – Proba eliminatorie; probă prac�că și interviu mo�vațional
Proba prac�că eliminatorie se va nota cu ADMIS/RESPINS
Etapa II. – Examen de admitere; probă prac�că

Examenul de admitere va consta în testarea cunoș�nțelor printr-o probă prac�că de desen, care va forma media de admitere împreună cu media obținută la 
Examenul de Bacalaureatului. Ponderea probei prac�ce în media de admitere va fi de 90%, iar a notei de la bacalaureat va fi de 10%.
Pentru desfășurarea concursului de admitere, materialele necesare probelor de ap�tudini, vor fi asigurate de către candidați, (hâr�e, carton, creion, cărbune, 
acuarele, tempera, guașe, acryl, etc.) Probele de admitere (din etapa 1 și din etapa 2) se vor susține într-o singura zi. 
*     Candidații care au parcurs cursul de prega�re organizat de facultate în semestrul 1 și 2, vor fi considerați admiși la proba eliminatorie (proba de crea�vitate).
**   Candidații care au par�cipat la concursuri naționale de profil, vor fi considerați admiși la proba eliminatorie (proba de crea�vitate).
*** Candidații care au obținut premii la Olimpiada Națională de Artă, vor fi considerați admiși pe un loc bugetar la specializarea aleasă.

PROBA PRACTICĂ ELIMINATORIE – Etapa I.
PROBA DE CREATIVITATE - PROIECT sau COMPOZIȚIE (abstractă /nonfigura�vă) - Tema va fi stabilită de comisie.  Tehnica de execuție este la alegerea 
candidatului; creioane colorate, pastel, acuarelă, tempera, tehnica mixtă, tușuri colorate, pe hâr�e de desen albă / Formatul suportului: 35 x 50 cm. 
 - Timp de lucru - 3 ore. - Lucrarea va fi susținută la final în fața comisiei de admitere sub forma unui interviu.

Se urmărește gradul de crea�vitate și inteligență plas�că a candidatului precum și abilitățile de comunicare.
AFIȘAREA REZULTATELOR / CONTESTAȚII

PROBA PRACTICĂ DE ADMITERE – Etapa II.
PROBA DE DESEN - STUDIU DE OBSERVAȚIE - Tema se stabilește de comisie (natură sta�că, obiect,).  Tehnica la alegere între cărbune și creion pe suport de hâr�e 
albă de desen / Formatul hâr�ei 50X70cm - Timp de lucru - 4 ore. Se va urmări capacitatea de observație a candidaților, capacitatea de analiză și sinteză, simțul 
proporțiilor și al compoziției precum și cunoș�nțele de tehnică a reprezentării în desen.

AFIȘAREA REZULTATELOR
REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR
AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE

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

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 2014 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). 

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER  


