
CALENDAR ADMITERE LICENȚĂ IULIE - 2019 

15-18 iulie Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere la secretariatul 

universităţii. Orar înscriere: 9-14 

(taxa de înscriere la concursul de admitere este de 240 ron/candidat)  

15-16 iulie Înscrierea candidaţilor care deţin diplome la olimpiade naţionale sau 

internaţionale şi care doresc să susţină proba de interviu în vederea 

admiterii la un program de studii pe baza diplomei olimpice. Orar 

înscriere: 9-14 

17 iulie  Proba de interviu pentru candidaţii care deţin diplome la olimpiade: ora 

12:00 

22 iulie    Proba generală de desen susținută pentru următoarele programe de 

studii:  

Arte plastice (pictură), Arte plastice (sculptură), Arte plastice (grafică), 

Arte plastice (fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii), 

Conservare și restaurare, Pedagogia artelor plastice și decorative, 

Ceramică-sticlă-metal, Arte textile-design textil, Modă-design vestimentar 

și Design. 

În cazul programului de studii Istoria şi teoria artei - evaluarea Scrisorii 

de motivaţie - proba nu necesită prezența candidaţilor. 

23 iulie     Afişarea rezultatelor probei generale de desen şi evaluarea Scrisorii de 

motivație pentru Istoria şi teoria artei. 

Depunerea şi soluționarea contestaţiilor. 

24-25 iulie Proba de specialitate susținută de candidații la următoarele programe de 

studii: Arte plastice (pictură), Arte plastice (sculptură), Arte plastice 

(grafică), Arte plastice (fotografie-videoprocesarea computerizată a 

imaginii), Conservare și restaurare, Pedagogia artelor plastice și 

decorative, Ceramică-sticlă-metal, Arte textile-design textil, Modă-design 

vestimentar și Design .                                   

În cazul programului de studii Istoria şi teoria artei - evaluare 

performanțelor școlare (media obținută la examenul de bacalaureat) - 

proba nu necesită prezența candidaților. 

26 iulie Proba de interviu pe baza mapei cu lucrări practice susținută de candidații 

la următoarele programe de studii: Arte plastice (pictură), Arte plastice 

(sculptură), Arte plastice (grafică), Arte plastice (fotografie-

videoprocesarea computerizată a imaginii), Conservare și restaurare, 

Pedagogia artelor plastic și decorative, Ceramică-sticlă-metal, Arte textile-

design textil, Modă-design vestimentar și Design                                     

27 iulie 

 

Afișarea rezultatelor, depunerea contestațiilor (maxim 4 ore după afișare). 

Afișarea rezultatului final al concursului de admitere. 

29-30 iulie Confirmarea locurilor ( între orele 9-16) 

    


