Metodologie de admitere
Admiterea în anul I, la ciclul de studii superioare de licenţă pentru anul universitar 2022/2023 la Facultatea
de Design se face pe baza susţinerii unor probe de aptitudini.
Pentru sesiunea Iulie/Septembrie 2022, concursul de admitere se va desfășura în sistem hibrid atât prin
prezență ﬁzică cât și online pentru probele practice.
Concursul de admitere se susţine pe specializări/programe de studiu și se va desfășura în două etape:
Etapa I. – Proba eliminatorie; probă practică (mapă de lucrări).
Proba practică eliminatorie se va nota cu ADMIS/RESPINS
Etapa II. – Examen de admitere; probă practică (portofoliul)
Etapa III. - Interviu motivațional - prezență obligatorie - 24 iulie, ora 10.00 (12 septembrie, ora 10.00
pentru sesiunea de toamnă) la sediul facultății - Calea Zimandului, Nr.8
Examenul de admitere va consta în testarea cunoștinţelor printr-o probă practică de desen, care va
forma media de admitere împreună cu media obținută la Examenul de Bacalaureat. Ponderea probei
practice în media de admitere va ﬁ de 80%, iar a notei de la bacalaureat va ﬁ de 20%.
Pentru desfășurarea concursului de admitere, materialele necesare probelor de aptitudini vor ﬁ
asigurate de către candidaţi, (hârtie, carton, creion, cărbune, acuarele, tempera, guașe, acryl, etc.)
Probele de admitere (din etapa I și din etapa II) se vor susţine în ziua de interviu în fața comisiei de
admitere.
*Candidații care au participat la concursuri naționale de proﬁl, vor ﬁ considerați admiși la proba
eliminatorie (proba de creativitate).
**Candidații care au obținut premii la Olimpiada Națională de Artă, vor ﬁ considerați admiși pe un loc
bugetar la specializarea aleasă.
Procedura de admitere nu va necesita prezența ﬁzică a candidatului la probele de admitere și va avea
următoarele etape:
1. Înscrierea candidaților se va face online, sau ﬁzic la centrul de inscriere UAV
2. Examenul de admitere este alcătuit din 3 componente: o mapă de lucrări și un portofoliu
reprezentativ pentru specializarea aleasă și interviu motivațional. Lucrări vor ﬁ încărcate online pe email design@uav.ro folosind o platformă de transfer (de exemplu www.wetransfer.com)
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 trimise și prezentate comisiei online într-un format PDF.
Acest document conține 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: ML12345.

Portofoliul*: va ﬁ alcătuit din 2 lucrări cu tematică propusa de comisia de admitere, reprezentativă
pentru preocupările candidatului astfel: Design; Design ambiental; Modă-design vestimentar.
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.
Portofoliul va conține un desen liber în creion, format minim A3 (Tema nr.1) și o compoziție nonﬁgurativă, proba de creativitate în culoare, format minim A3 (Tema nr.2).
Cerințele temelor de concurs vor ﬁ aﬁșate pe site-ul facultății cu cel puțin o săptămână înaintea datei de
interviu.
*Precizări: Pentru lucrările din portofoliu nu vor ﬁ admise tehnicile de reprezentare digitală, colajul sau
fotograﬁa.
Cele două lucrări ce alcătuiesc portofoliu de admitere vor ﬁ trimise comisiei online într-un format PDF.
Acest document conține 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 PL + numar de legitimație / exemplu: PL12345.
Acest portofoliu va ﬁ prezentat în format clasic (față în față) în prezența comisiei în cadrul interviului
motivațional - prezență obligatorie - 24 iulie, ora 10.00 (12 septembrie, ora 10.00 pentru sesiunea de
toamnă) la sediul facultății - Calea Zimandului, Nr.8
Portofoliul va reprezenta 80% din nota ﬁnala iar media de la examenul de bacalaureat va reprezenta 20%
din nota ﬁnală.

STUDII DE LICENȚĂ
PROGRAM DE STUDIU

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

Sesiunea I - IULIE
01-23 iulie / înscrieri
24 iulie / desfășurarea probelor de concurs
25 iulie / aﬁșarea rezultatelor provizorii
26 iulie / contestații
27-29 iulie / conﬁrmarea locului
29 iulie / aﬁșarea rezultatelor ﬁnale
*în perioada 16 aprilie - 01 iulie, facultatea organizează cursuri gratuite de pregătire
în vederea admiterii, sâmbăta de la ora 09.30 - 13.30
**în perioada 01-23 iulie, facultatea organizează cursuri gratuite intensive
de pregătire în vederea admiterii, zilnic de la 09.30 - 16.30

Sesiunea II - SEPTEMBRIE
01-11 septembrie / înscrieri
12 septembrie / desfășurarea probelor de concurs
13 septembrie / aﬁșarea rezultatelor provizorii
13 septembrie / contestații
14-17 septembrie / conﬁrmarea locului
18 septembrie / aﬁșarea rezultatelor ﬁnale
**în perioada 01-11 septembrie, facultatea organizează cursuri gratuite intensive
de pregătire în vederea admiterii, zilnic de la 09.30 - 16.30

Acte necesare pentru înscrierea la admiterea
Cerere tip (se primește la înscriere și este speciﬁcă ﬁecărei facultăți).
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.
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).
Certiﬁcat de naştere (copie „conform cu originalul”).
Certiﬁcat de căsătorie (copie „conform cu originalul”).
Alte acte care să ateste schimbarea numelui, în copie„conform cu originalul” (dacă este cazul).
Copie Carte de Identitate/Buletin de Identitate.
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”).
Două fotograﬁi color tip buletin.
Dosar plic + folie plastic.
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
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 150 de lei, la casieria universităţii.
b)_studenţii admişi pe locuri cu taxă vor achita taxa de înmatriculare de 150 de lei şi 25% din taxa de
şcolarizare, la casieria universităţii.
Odată cu conﬁrmarea locului se vor semna şi contractele de studii.
Înscrieri:
centrul de înscrieri - Bulevardul Revoluției, Nr.72 (Palatul BNR)
sau online - http:/www.admitereonline.ro/uav
Pentru informații suplimentare contactați-ne la: +4 0257 231 020 / Secretariat facultate
+4 0742 041 568 / Decan facultate
+4 0740 974 619 / Director departament
+4 0752 667 472 / Secretar admitere
design@uav.ro
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