Admieterea 2015
FACULTATEA DE DESIGN

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza condiţiilor
impuse prin Metodologia proprie de către fiecare facultate în parte.

Admiterea în anul I, la ciclul de studii universitare de MASTER pentru anul universitar
2014/2015 la Facultatea de Design se face pe baza susţinerii unor probe de aptitudini.
Pentru înscriere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură
proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Se va preciza opţiunea referitoare la
programul de studii/specializare şi regimul de finanţare (locuri bugetate sau cu taxă).

Pentru concursul de admitere la ciclul de studii universitare de master se pot înscrie toţi
absolvenţii cu diplomă de licenţă ai structurilor universitare din orice domeniu şi ai
universităţilor de artă din ţară cu diplomă de licenţă (sau echivalenta acesteia), indiferent
de profilul şi anul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă.
Concursul de admitere se susţine pe specializări/programe de studiu şi se va desfăşura în
trei etape:
Etapa I.
– Înscrierea şi depunerea dosarelor de concurs:
Etapa II.
– Proba eliminatorie:
Proba eliminatorie va fi evaluată cu calificativul ADMIS/RESPINS
Etapa III.
– Examen de admitere
Afişarea rezultatelor:

Candidatul va prezenta la înscriere dosarul de înscriere, portofoliul cu lucrări şi proiectul de
cercetare, conţinând următoarele documente şi informaţii:
DOSARUL DE ÎNSCRIERE
Diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, în original;
Foaia matricolă în original sau copie legalizată;
Diploma de licenţă în original şi foaia matricolă, în original. Absolvenţii din promoţia 2014 pot
prezenta în locul diplomei de licenţă şi a foii matricole o adeverinţă din care să rezulte media la
examenul de licenţă şi media anilor de studiu din facultate;
Certificatul de naştere în copie legalizată;
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;
Adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1. de la medicul de familie (cu menţiunea: „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 creaţia personală, lucrări specifice specializării/programului de
studii, la care candidatul va susţine concursul de admitere;
curriculum vitae europass, cuprinzând, după caz, şi lista publicaţiilor candidatului;
copie după foaia matricolă sau suplimentul la diplomă;
copie după diploma de licenţă sau adeverinţă de absolvire cu examen de licenţă, cu
precizarea mediilor pe anii de studiu şi a mediei examenului de licenţă, pentru
absolvenţii promoţiei 2014.
(portofoliul cu lucrări va avea format A4 şi va fi legat sau spiralat având următorul cuprins:
coperta cu numele candidatului; curriculum vitae europass; lista lucrărilor sau publicaţiilor;
lucrări şi proiecte specifice specializării în imagini, în ordine cronologică pe capitole temetice;
copie după foaia matricolă sau suplimentul la diplomă; copie după diploma de licenţă sau
adeverinţă de absolvire cu examen de licenţă, cu precizarea mediilor pe anii de studiu şi a
mediei examenului de licenţă, pentru absolvenţii promoţiei 2014.)
PROIECTUL DE CERCETARE
Proiectul de cercetare va conţine:
Titlul proiectului de cercetare.
Importanţa proiectului propus.
Studiu documentar.
Etapele de dezvoltare a proiectului.
Etapizarea dezvoltării proiectului.
Originalitatea, contribuţia proiectului/conceptului în contextul domeniului abordat
Bibliografie generală
Propunere coordonator ştiinţific
(proiectul de cercetare va avea format A4 şi 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 publicaţiilor.)
Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.
Comisia examenului de admitere pentru ciclul de studii universitare de master este
formată din preşedinte şi trei membri cu grad didactic de profesor, conferenţiar 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 şi nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

SESIUNEA 1 – Iulie 2015
Inscrieri 13-22 Iulie
23 Iulie – Proba eliminatorie
24 Iulie – Proba practică de admitere
28 Iulie – Afișarea rezultatelor / contestatii
29 Iulie – Afișarea rezultatelor finale
SESIUNEA 2 - Septembrie 2015
Inscrierea 4-14 Septembrie
15 Septembrie – Proba eliminatorie
16 Septembrie – Proba practică de admitere
19 Septembrie – Afișarea rezultatelor / contestatii
20 Septembrie – Afișarea rezultatelor finale

Informații suplimentare:
Calea Zimandului, Nr.8
tel. 0257 231 020; 0742 041 568

