FACULTATEA DE ARTE DECORATIVE ȘI DESIGN
SPECIALIZAREA: ARTĂ MURALĂ
1. LUNI 11.09.2017 ora 07:30, Str. Griviței nr. 28 – sala 27, etaj 1, corp Artă murală
Probă eliminatorie-(1zi x 6 ore) - Desen,
Tehnica: la alegere, Dimensiunea:50/70 cm.
2. MARȚI 12.09.2017 ora 08:30, Str. Griviței nr. 28 – sala 27, etaj 1, corp Artă murală
Interviu şi mapă – oral - Candidatul va susţine în faţa comisiei lucrările executate în
timpul concursului de admitere și prezentarea unei mape cu maximum 20 de lucrări
personale care să reflecte preocupările în domeniul specializării (executate de candidat în
afara concursului de admitere).
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SPECIALIZAREA: ARTE TEXTILE - DESIGN TEXTIL
1. LUNI 11.09.2017 ora 07:30, Str. Griviței nr. 28, sala 14, etaj 1,sc. 3, corp Arte textile.
Probă eliminatore - (1 zi x 6 ore) - Schiţe de compoziţie,
Tehnica: la alegere,Dimensiunea: 50/70 cm.
2. MARȚI 12.09.2017 ora 08:30, Str.Griviței nr. 28, sala 14, etaj 1,sc. 3, corp Arte textile.
Probă de specialitate - (1 zi x 6 ore) - Studiul desenului, ,
Tehnica: la alegere Dimensiunea: 50/70 cm.
3. MIERCURI 13.09.2017 ora 08:30, Str. Griviței nr. 28, sala 14, etaj 1, sc. 3, corp Arte
textile.
Interviu şi mapă – oral - Candidatul va susţine în faţa comisiei lucrările executate în
timpul concursului de admitere și prezentarea unei mape cu maximum 20 de lucrări
personale care să reflecte preocupările în domeniul specializării (executate de candidat
în afara concursului de admitere).
SPECIALIZAREA: MODĂ - DESIGN VESTIMENTAR
1. LUNI 11.09.2017 ora 07:30, Str. Griviței nr. 28, sălile 24, 25 și 26, etaj 1, corp Arta
murală.
Probă eliminatorie - (1 zi x 6 ore) - Realizarea a 5 (cinci) schițe după un drapaj oferit
de comisia de admitere,
Tehnica: la alegere, Dimensiunea: A3 (30/42 cm).
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3. MIERCURI 13.09.2017 ora 08:30, Str. Griviței nr. 28 sălile 24, 25 și 26, etaj 1, corp
Arta murală.
Interviu şi mapă - oral - Candidatul va susţine în faţa comisiei lucrările executate în
timpul concursului de admitere si va prezenta mapa cu maximum 20 de lucrări
personale care să reflecte preocupările în domeniul specializării (executate de candidat
în afara concursului de admitere).
SPECIALIZAREA: CERAMICĂ-STICLĂ-METAL
1. LUNI 11.09.2017 ora 07:30, Str. Griviței nr. 28 – sala 5, corp CSM
Probă eliminatorie - (1 zi x 6 ore) - Schiţe de compoziţie,
Tehnica: la alegere, Dimensiunea: 50/70 cm.
2. MARȚI 12.09.2017 ora 08:30, Str. Griviței nr. 28 – sala 5, corp CSM
Probă de specialitate - (1 zi x 6 ore) - Studiul desenului,
Tehnica: la alegere, Dimensiunea: 50/70 cm.
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2. MARȚI 12.09.2017 ora 08:30, Str. Griviței nr. 28 sălile 24, 25 și 26, etaj 1, corp Arta
murală.
Probă de specialitate - (1 zi x 6 ore) - Compoziţie de modă,
Tehnica: la alegere, Dimensiunea: 50/70 cm.

3. MIERCURI 13.09.2017 ora 08:30, Str. Griviței nr. 28 – sala 5, corp CSM
Interviu şi mapă – oral - Candidatul va susţine în faţa comisiei lucrările executate în
timpul concursului de admitere si va prezenta mapa cu maximum 20 de lucrări
personale care să reflecte preocupările în domeniul specializării (executate de candidat
în afara concursului de admitere).
SPECIALIZAREA: DESIGN
1. LUNI 11.09.2017 ora 07:30, Str. Griviței nr. 28, sălile 19, 20 și 21 și master, corp
Design.
Probă eliminatorie - (1 zi x 6 ore) - Crochiuri, desen şi culoare,
Tehnica: la alegere, Dimensiunea: A3 (30/42 cm),
2. MARȚI 12.09.2017 ora 08:30, Str. Griviței nr. 28, sălile 19, 20 și 21 și master,
corp Design.
Probă de specialitate - (1 zi x 6 ore) - Schiţă de proiect,
Tehnica: la alegere, Dimensiunea: 50/70 cm.
3. MIERCURI 13.09.2017 ora 08:30, Str. Griviței nr. 28, sălile 19, 20 și 21 și master,
corp Design.
Interviu şi mapă - oral - Candidatul va susţine în faţa comisiei lucrările executate în
timpul concursului de admitere si va prezenta mapa cu maximum 20 de lucrări
executate de candidat în afara concursului de admitere.
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1. LUNI 11.09.2017 ora 07:30, Str. Griviței nr. 28, sala 8, corp Scenografie
Probă eliminatorie - (1 zi x 6 ore)
Natură statică cu obiecte (desen), Tehnica : la alegere (creion sau cărbune),
Dimensiunea : 50/70 cm.
Crochiuri după model îmbrăcat sau mulaj ipsos, Tehnica: la alegere (creion, cărbune
sau tuș), Dimensiunea : A3 (30/42 cm).
Crochiuri desenate din memorie – figura unui obiect foarte comun, cu care candidații
sunt familiarizați, asezat pe un plan orizontal, plasat într-un spațiu existent sau imaginat
Tehnica: la alegere (creion, cărbune sau tuș), Dimensiunea: A3 (30/42 cm).
2. MARȚI 12.09.2017 ora 08:30, Str. Griviței nr. 28 sala 8, corp Scenografie
Interviu şi mapă – oral - Candidatul va susţine în faţa comisiei lucrările executate în
timpul concursului de admitere; Mapa trebuie să conțină, nu mai mult de: 3-5 schițe de
atmosferă decor și 5-7 schițe de costum cu referință la piesele sau filmele din
bibliografia și filmografia obligatorie, 2-4 proiecte tehnice complete ( planuri, secțiuni,
elevații perspective axionometrice), 3-5 desene în creion sau cărbune executate după
mulaje de ipsos, 5-7 crochiuri peisaj urban.

NOTĂ: La proba concursului de admitere, candidații se vor prezenta cu o jumătate
de oră înainte de începerea concursului în curtea imobilului din Str. Griviței nr. 28 cu
legitimația de concurs și actul de identitate precum și toate materialele necesare
susținerii examenului de admitere.
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SPECIALIZAREA: SCENOGRAFIE ȘI EVENIMENT ARTISTIC

