
ANUNŢ  IMPORTANT

  Ocuparea  locurilor  aprobate  de  Ministerul  Educaţie  Naţionale  pentru  concursul  de

admitere din sesiunea septembrie 2013 s-a făcut în ordinea descrescătoare a mediilor aritmetice ale

probelor susţinute.

Dacă pe ultimul loc s-au aflat mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie, departajarea s-a făcut

pe baza mediei generale obţinute la examenul de bacalaureat.

          Anul universitar 2013/2014 va începe luni 7 octombrie 2013

Candidaţii  declaraţi  admişi  se  vor  prezenta  pentru  înscrierea   în  anul  I  (2013/2014)

la  secretariatele  facultăţilor  după un program care se va afişa în luna octombrie, cu  legitimaţia

de  concurs ( la F.A.P. şi I.T.A) şi taxa  de  înmatriculare  în  cuantum  de 50 lei (care se va achita

la casieria universităţii).

Candidaţii ai căror părinţi sunt cadre didactice, cei proveniţi de la casele de copii, orfani de

părinţi , olimpici sunt scutiţi de plata taxei de înmatriculare (cu acte doveditoare).

Candidaţii  declaraţi  admişi care nu au în dosarul cu acte depus la înscriere diploma de

bacalaureat în original, vor aduce aceste documente, obligatoriu până la data de 1 octombrie 2013.

Candidaţii  declaraţi  admişi  cu taxă vor depune în perioada 18 – 30 septembrie 2013 la

secretariatul  facultăţii  la  care s-au înscris  declaraţii  de confirmare a  faptului  că  se  pot  susţine

financiar  pe  parcursul  anului  i  de  studiu,  la  care  vor  anexa  chitanţa  eliberată  de  casieria

universităţii prin care dovedesc că au achitat prima tranşă în cuantum de 1800 lei, plus taxa  de

înmatriculare  în  valoare de 50 lei.

În  cazul  în  care  nu  sunt  confirmate  locurile  cu  taxă,  aceste  locuri  vor  fi  redistribuite

candidaţilor declaraţi respinsi care solicită un loc la taxă.

Întrucît nu s-au ocupat toate locurile cu taxă aprobate de m.e.n. la următoarele specializări:

  - Sculptură - 9 locuri;  

  - Ceramică-Sticlă-Metal   - 9 locuri; 

 - Scenografie  - 7 locuri 

Candidaţii declaraţi respinşi care au media minimă la concursul   de   admitere   de   5,00

(cinci)   pot   face    cerere   adresată decanului facultăţii pentru locurile cu taxă, la specializările la

care au susţinut examenul de admitere precum şi la specializările mai sus menţionate.

Rezultatele se vor afişa după data de 1 octombrie 2013.

Candidaţii declaraţi  respinşi îşi vor ridica personal dosarul cu acte, pe baza BI /CI  şi a

legitimaţiei de concurs (FAP şi ITA), începând cu data de 19 septembrie a.c. de la secretariatul

facultăţii la care s-au înscris.
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Toţi  candidaţii  care  au  pareticipat  la  concursul  de  admitere  îşi  vor  ridica  obligatoriu

mapele cu lucrări din imobilele în care au susţinut probele începînd cu ziua de luni 23 septembrie

până vineri 27 septembrie a.c. după care, din lipsă de spaţiu de depozitare, acestea nu se vor mai

păstra.

                                                   Comisia Centrală
                        a Concursului de Admitere


