Admieterea 2015
FACULTATEA DE DESIGN

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Admiterea în anul I, la ciclul de studii superioare de licenţă pentru anul universitar
2015/2016 la Facultatea de Design se face pe baza susţinerii unor probe de aptitudini.
Concursul de admitere se susţine pe specializări/programe de studiu şi se va
desfăşura în două etape:
Etapa I. – Proba eliminatorie
Proba practică eliminatorie se va nota cu ADMIS/RESPINS
Etapa II. – Examen de admitere
Examenul de admitere va consta în testarea cunoştinţelor printr-o probă practică de
desen, care va forma media de admitere împreună cu nota obţinută la proba de Limba şi
Literatura Română a Bacalaureatului. Ponderea probei practice în media de admitere va fi
de 80%, iar a notei de la bacalaureat va fi de 20%.
Pentru desfăşurarea concursului de admitere, materialele necesare probelor de
aptitudini, vor fi asigurate de către candidaţi,(hârtie, carton, creion, cărbune, acuarele,
tempera, guaşe, acryl, etc.)
Fiecare probă de admitere (din etapa 1 şi din etapa 2) se susţine în câte o zi,
programate consecutiv.

PROBA PACTICĂ ELIMINATORIE – Etapa I.
PROBA DE CREATIVITATE - PROIECT sau COMPOZIŢIE (abstractă /nonfigurativă)
- Tema va fi stabilită de comisie.
- Tehnica de execuţie este la alegerea candidatului; creioane colorate, pastel,
acuarelă, tempera, tehnica mixtă, tuşuri colorate, pe hârtie de desen albă / Formatul
suportului: 50 x 70 cm.
- Timp de lucru - 5 ore. - Lucrarea va fi susţinută la final în faţa comisiei de admitere
sub forma unui interviu.
Se urmăreşte gradul de creativitate şi inteligenţă plastică a candidatului precum şi
abilităţile de comunicare.
AFIŞAREA REZULTATELOR / CONTESTAŢII

PROBA PRACTICĂ DE ADMITERE – Etapa II.
PROBA DE DESEN - STUDIU DE OBSERVAŢIE
- Tema se stabileşte de comisie (natură statică, obiect,).

- Tehnica la alegere între cărbune şi creion pe suport de hârtie albă de desen /
Formatul hârtiei 50X70cm
- Timp de lucru - 6 ore
Se va urmări capacitatea de observaţie a candidaţilor, capacitatea de analiză şi
sinteză, simţul proporţiilor şi al compoziţiei precum şi cunoştinţele de tehnică a
reprezentării în desen.
AFIŞAREA REZULTATELOR
REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR
AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE
STUDII DE LICENŢĂ – 3 ANI / 180 CREDITE
SPECIALIZAREA / PORGRAM DE STUDIU - DESIGN
Rută individuală de studiu - DESIGN DE PRODUS
Rută individuală de studiu - DESIGN GRAFIC ŞI MEDIA
SPECIALIZAREA / PORGRAM DE STUDIU - MODĂ- DESIGN VESTIMENTAR
SPECIALIZAREA / PORGRAM DE STUDIU – DESIGN AMBIENTAL

SESIUNEA 1 – Iulie 2015
Inscrieri 13-24 Iulie
25 Iulie – Proba eliminatorie
26 Iulie – Proba practică de admitere
28 Iulie – Afișarea rezultatelor / contestatii
29 Iulie – Afișarea rezultatelor finale
SESIUNEA 2 - Septembrie 2015
Inscrierea 4-16 Septembrie
17 Septembrie – Proba eliminatorie
18 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

