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Admiterea românilor de pretutindeni la Universitatea Națională de Arte din București se
realizează:
În conformitate cu prevederile art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200,
205, 277 şi 304 alin. (17) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
în baza Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior
de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv,
fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018 (anexa
nr.2 la OMEN nr.3900/16.05.2017);
având în vedere O.M.E.N. nr. 3.473/17.03.2017 privind Metodologia pentru primirea la
studii și școlarizarea cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017-2018, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 233 din 05.04.2017;
în temeiul Legea 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu
modificări și completări ulterioare;
în baza art. 76 din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare;
în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul
universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare;
având în vedere Ordinul Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6102/2016
din 15 decembrie 2016, privind organizarea admiterii în ciclurile universitare de licenţă, master şi de
doctorat, cu modificările și completările ulterioare prin Ordinul nr. 3062/2018 și Ordinul 5618/2019,
în temeiul H.G. nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale
și Cercetării Științifică, cu modificările și completările ulterioare;
avînd în vedere OMEN nr. 4107/06.07.2018, privind scutirea de la plata taxelor de înscriere, de
procesare a dosarului, de înmatriculare, pentru testarea competențelor lingvistice de limbă română, de
susținere a concursului de admitere la doctorat și a probelor specifice de aptitudini a candidaților la
bursele oferite de statul român ( români de pretutindeni și cetățenii străini),
Regulamentul (UE) 679/2016 (“RGPD”) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
în conformitate cu Carta Universității Naționale de Arte din București,
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Senatul Universității Naționale de Arte din București aprobă prezenta Metodologie privind
primirea la studii universitare a românilor de pretutindeni, în anul universitar 2020-2021.
Universitatea Națională de Arte din Bucuresti este o universitate de educație artistică, căreia
Agenția Română de Asigurarea Calității în Învăţământul Superior i-a conferit calificativul Grad de
încredere ridicat, ca urmare a evaluării instituționale, și are în structura sa programe de studii acreditate
de către Agenția Română de Asigurarea Calitații în Învatamântul Superior, având dreptul să organizeze
concurs de admitere pentru ramura de știință Arte.
Universitatea Națională de Arte din București are misiunea de a crea şi valorifica cunoaşterea
artistică și științifică, de a conferi calificări profesionale competitive pe piaţa muncii prin programe de
pregătire iniţială în sistemul L-M-D (Licenţa, Master, Doctorat) şi prin programe de pregătire continuă.

CAPITOLUL I
ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENȚĂ/MASTERAT/DOCTORAT
Concursul de admitere este organizat conform Metodologiei proprii a Universităţii Naţionale de
Artă din Bucureşti pentru organizarea concursului de admitere la studii universitare de licență, master,
doctorat și conform Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior
de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv, fără
plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2018-2019 (Anexa nr.2 la
OMEN nr.3900/16.05.2017) elaborată anual de Ministerul Educaţiei și Cercetării și de Ministerul
Afacerilor Externe.
Concursul de admitere la toate specializările se organizează conform calendarelor prevăzute în
metodologiile de admitere respective, afișate pe site-ul universității ( Anexele 1-5 - Calendare înscriere
2020-2021).
Pentru înscrierea la concursul de admitere pe lângă documentele prevăzute în Metodologia de
şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, candidaţii vor
depune personal la secretariatul facultății pentru care optează, un dosar tip mapă (dosar plic), care va
cuprinde următoarele documente:
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o PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:
1) Cerere-formular de înscriere propriu universităţii (vezi Anexele sau www.unarte.org ).
În fișa de înscriere este consemnat și acordul privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date, conform Regulamentului (UE) 2016/679, în vederea oferirii
de servicii educaționale exclusiv în interiorul Universității Naționale de Arte din București (completare
dosare înscriere, întocmire și eliberare documente școlare/acte studii, adresa de e-mail, număr contact,
etc), iar aceste date corespund realității. Candidatul va specifica în fișa de înscriere pe lângă datele de
identificare, o adresă de e-mail activă şi un număr de telefon valabil.
2) cerere de înscriere conform Anexei nr.2 pentru Albania, Macedonia, Serbia, Ucraina, Bulgaria
( www.unarte.org );
3) original şi copie legalizată tradusă în limba română a diplomei de bacalaureat sau a
echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;
4) pentru absolvenţii programelor de studii urmate în străinătate, actele de studii vor fi însoţite de
atestatul de recunoaştere emis de MENCS-CNRED;
5) foile matricole, în original şi copie legalizată, tradusă în limba română, aferente studiilor
efectuate şi programa analitică, în cazul candidaţilor care solicită echivalarea unor perioade de studii;
6) atestatul de absolvire a cursului de inițiere în limba română sau a anului pregătitor de limbă
română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz, în original;
7) copie buletin / carte de identitate;
8) adeverinţa medicală/certificat medical, în original din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul
sau specializarea la care candidează (tradusă în limba română). Aceasta este valabilă 1 lună de zile de
la eliberarea ei.
9) 4 fotografii color tip buletin de identitate (3x4 cm), pe hîrtie fotografică, nedecupate;
10) declarație pe propria răspundere (vezi Anexele) prin care candidatul declară că nu va beneficia
concomitent de finanțare de la buget pentru două sau mai multe programe de studii universitare,
indiferent de nivelul lor, și că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare,
indiferent de nivelul și forma de finanțare a acestora;
11) declarație pe propria răspundere că nu deține și nu a deținut carte de identitate și/sau paşaport
eliberate de autoritățile române, autentificată la notariat;
Conform OMEN nr. 4107/06.07.2018, candidații la bursele oferite de statul român (români de
pretutindeni și cetățeni străini) sunt scutiți de plata taxelor de înscriere, de înmatriculare, etc.

o PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
1) Cerere-formular de înscriere propriu universităţii (vezi Anexele sau www.unarte.org ).
În fișa de înscriere este consemnat și acordul privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
și libera circulație a acestor date, conform Regulamentului (UE) 2016/679, în vederea oferirii de servicii
educaționale exclusiv în interiorul Universității Naționale de Arte din București (completare dosare
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înscriere, întocmire și eliberare documente școlare/acte studii, adresa de e-mail, număr contact, etc), iar
aceste date corespund realității. Candidatul va specifica în fișa de înscriere pe lângă datele de
identificare, o adresă de e-mail activă şi un număr de telefon valabil.
2) Cerere de înscriere pentru Albania, Macedonia, Serbia, Ucraina, Bulgaria( www.unarte.org) ;
3) original şi copie legalizată tradusă în limba română a diplomei de bacalaureat sau a
echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;
4) original şi copie legalizată tradusă în limba română a diplomei de licenţă sau a echivalentului
acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;
5) original şi copie legalizată tradusă în limba română a diplomei de master sau a echivalentului
acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă (pentru cei care au mai parcurs un
program de master);
6) foile matricole, în original

şi copie legalizată, tradusă în limba română, aferente studiilor

efectuate şi programa analitică, în cazul candidaţilor care solicită echivalarea unor perioade de studii;
7) atestatul de absolvire a cursului de inițiere în limba română sau a anului pregătitor de limbă
română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz, în original;
8) copie buletin / carte de identitate;
9) pentru absolvenţii programelor de studii urmate în străinătate, actele de studii vor fi însoţite de
atestatul de recunoaştere emis de MENCS-CNRED;
10) adeverinţa medicală/certificat medical, în original, din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul
sau specializarea la care candidează (tradusă în limba română). Aceasta este valabilă 1 lună de zile de
la eliberarea ei.
11) 4 fotografii color tip buletin de identitate (3x4 cm), pe hîrtie fotografică, nedecupate;
12) declarație pe propria răspundere ( vezi Anexele) prin care candidatul declară că nu va beneficia
concomitent de finanțare de la buget pentru două sau mai multe programe de studii universitare,
indiferent de nivelul lor, și că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare,
indiferent de nivelul și forma de finanțare a acestora;
13) declarație pe propria răspundere ca nu deține și nu a deținut carte de identitate și/sau paşaport
eliberate de autoritățile române, autentificată la notariat;
Conform OMEN nr. 4107/06.07.2018, candidatii la bursele oferite de statul român (români de
pretutindeni și cetățeni străini) sunt scutiti de plata taxelor de înscriere, de înmatriculare, etc.
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o PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT:
1) Cerere-formular de înscriere propriu universităţii (vezi Anexele sau www.unarte.org ).
În fișa de înscriere este consemnat și acordul privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
și libera circulație a acestor date, conform Regulamentului (UE) 2016/679, în vederea oferirii de servicii
educaționale exclusiv în interiorul Universității Naționale de Arte din București (completare dosare
înscriere, întocmire și eliberare documente școlare/acte studii, adresa de e-mail, numar contact, etc), iar
aceste date corespund realității. Candidatul va specifica în fișa de înscriere pe lângă datele de
identificare, o adresă de e-mail activă şi un număr de telefon valabil.
2) cerere de înscriere pentru Albania, Macedonia, Serbia, Ucraina, Bulgaria ( www.unarte.org )
3) original şi copie legalizată tradusă în limba română a diplomei de bacalaureat sau a
echivalentului acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;
4) original şi copie legalizată tradusă în limba română a diplomei de licenţă sau a echivalentului
acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă;
5) original şi copie legalizată tradusă în limba română a diplomei de master sau a echivalentului
acesteia, autentificată de către autorităţile de resort din ţara emitentă, sau copie legalizată şi traducere în
limba română a adeverinţei care atestă promovarea examenului de master, pentru absolvenţii anului
curent;
6) foile matricole, în original şi copie legalizată, tradusă în limba română, aferente studiilor
efectuate şi programa analitică, în cazul candidaţilor care solicită echivalarea unor perioade de studii;
7) atestatul de absolvire a cursului de inițiere în limba română sau a anului pregătitor de limbă
română sau certificatul de competenţă lingvistică, după caz, în original;
8) adeverinţa medicală/certificat medical, în original (tradus în limba română) care să ateste faptul
că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni
incompatibile cu statutul de doctorand. Aceasta este valabilă 1 lună de zile de la eliberarea ei.
9) pentru absolvenţii programelor de studii urmate în străinătate, actele de studii vor fi însoţite de
atestatul de recunoaştere emis de MENCS-CNRED;
10) curriculum vitae, cuprinzând, după caz, lista participărilor expoziţionale şi/sau lista lucrărilor
știinţifice publicate.
11) proiectul de cercetare doctorală aferent temei de doctorat pentru care candidează, în format fizic,
semnat și în format electronic, pe CD
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12) declarație pe propria răspundere prin care candidatul declară că nu va beneficia concomitent de
finanțare de la buget pentru două sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor,
și că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul și
forma de finanțare a acestora;
13) declarație pe propria răspundere ca nu deține și nu a deținut carte de identitate și/sau paşaport
eliberate de autoritățile române, autentificată la notariat;
14) 4 fotografii color tip buletin de identitate (3x4 cm), pe hârtie fotografică, nedecupate;
Conform OMEN nr. 4107/06.07.2018, candidatii la bursele oferite de statul român (români de
pretutindeni și cetățeni străini) sunt scutiti de plata taxelor de înscriere, de înmatriculare, etc.
Pe lângă modalitățile de trimitere a dosarelor de candidatură stabilite în Metodologia de
şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, Universitatea
Națională de Arte din București, pune la dispoziție candidaților, următoarele modalități de trimitere
pentru verificare prealabilă a documentelor astfel:
o

PENTRU LICENȚĂ ȘI MASTER în perioada 1 iulie 2020 - 14 august 2020 prin e-mail
(documente scanate) la: international@unarte.org

o

PENTRU DOCTORAT în perioada 17 august – 4 septembrie 2020 prin e-mail (documente
scanate) la: international@unarte.org

Dosarul

de înscriere cu documentele în original va fi depus la secretariatul

facultății, în momentul înscrierii la admitere, conform calendarelor afișate (vezi
Anexele atașate)
Dosarele incomplete, care nu au în componența lor documentele solicitate în prezenta
Metodologie, nu sunt acceptate pentru înscriere.
În vederea înscrierii la concursul de admitere la unul din programele de studii de licență, master,
doctorat, candidaţii de etnie rromă trebuie să prezinte pe lângă actele solicitate din dosarul de concurs, o
recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de
activitate, în care se menționează că respectivul face parte din etnia rromilor, și nu faptul că este
membru al organizației în cauză.
Cetăţenii români de etnie rromă vor candida la concursul de admitere la unul din programele de
studii de licență / master / doctorat, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, pe locuri finanţate de la
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bugetul de stat special repartizate pentru aceștia de către Ministerul Educației și Cercetării, sau pe locuri
cu taxă.

NOTĂ:
În cazul actelor de studii (diplomă de bacalaureat, de licență, de master, foile matricole, și
suplimentele la diplome, precum și actele de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie) redactate
în altă limbă, vor fi însoțite de traduceri legalizate în limba română.
Pentru celelalte acte din componența dosarului de examen, conform O.U.G. 41/2016 privind
stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru
modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor
legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul, de către
persoana care are atribuții desemnate în acest sens.

CAPITOLUL II
DISPOZIȚII FINALE

Informații suplimentare privind concursul de admitere pentru studii universitare de licență/
master/doctorat a românilor de pretutideni în cadrul Universității Naționale de Arte din București se
găsesc pe site-ul universității la secțiunea ADMITERE (http://www.unarte.org) cât și pe site-ul
Ministerului Educației și Cercetării – Românii de pretutindeni ( http://www.edu.ro/romanii-depretutindeni).
Studenții românii de pretutindeni sunt obligați la respectarea Constituției României, a legislației
statului român și a reglementărilor interne ale Universității Naționale de Arte din București.
Art. 27. Prezenta metodologie a fost aprobată în ședința Senatului din data de 05.02.2020,
conform Hotărârii nr. 5.

RECTOR,
Prof. univ. dr. Cătălin Mihai Bălescu
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UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI
ANEXA 1

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR
LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN CICLUL DE
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

SESIUNEA IULIE 2020
DOAR PENTRU

SPECIALIZARILE

ISTORIA ȘI TEORIA ARTEI ȘI CONSERVARE ȘI RESTAURARE

Nr.
crt.

ZIUA

DATA

ORELE

1

Luni

13 iulie 2020

10,30 – 15,00

2

Marţi

14 iulie 2020

10,30 – 15,00

3

Miercuri

15 iulie 2020

10,30 – 15,00

4

Joi

16 iulie 2020

10,30 – 15,00

5

Vineri

17 iulie 2020

10,00 – 13,00

CONCURSUL DE ADMITERE SE VA DESFĂȘURA: ÎNCEPÂND CU DATA DE
LUNI 20 IULIE 2020.
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UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI
ANEXA 2

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR
LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN CICLUL DE
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020
PENTRU TOATE SPECIALIZĂRILE UNARTE

Nr.
crt.

ZIUA

DATA

ORELE

1

Luni

31 august 2020

10,30 – 15,00

2

Marţi

01 septembrie 2020

10,30 – 15,00

3

Miercuri

02 septembrie 2020

10,30 – 15,00

4

Joi

03 septembrie 2020

10,30 – 15,00

5

Vineri

04 septembrie 2020

10,00 – 13,00

CONCURSUL DE ADMITERE SE VA DESFAȘURA ÎNCEPÂND CU DATA DE
LUNI 07 SEPTEMBRIE 2020.
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UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI
ANEXA 3

LA CONCURSUL DE ADMITERE
PENTRU PROGRAMELE DE STUDII MASTERALE
(mai puţin programul Studii vizuale și curatoriale )

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

NR.
CRT.

ZIUA

DATA

ORELE

1

Luni

24 august 2020

10,30 – 15,00

2

Marţi

25 august 2020

10,30 – 15,00

3

Miercuri

26 august 2020

10,30 – 15,00

4

Joi

27 august 2020

10,30 – 15,00

5

Vineri

28 august 2020

10,00 – 13,00

CONCURSUL DE ADMITERE SE VA DESFĂȘURA : Luni 31 august 2020.
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UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI
ANEXA 4

PROGRAMUL ÎNSCRIERILOR
LA CONCURSUL DE ADMITERE
PENTRU PROGRAMUL DE STUDII MASTERALE
Studii vizuale și curatoriale

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020
NR.
CRT.

ZIUA

DATA

ORELE

1

JOI

03 septembrie 2020

10,30 – 15,00

2

VINERI

04 septembrie 2020

10,00 – 13,00

3

LUNI

07 septembrie 2020

10,30 – 15,00

4

MARȚI

08 septembrie 2020

10,30 – 15,00

5

MIERCURI

09 septembrie 2020

10,30 – 13,00

CONCURSUL DE ADMITERE SE VA DESFĂȘURA : Vineri 11 septembrie 2020.
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UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI
ANEXA 5

PROGRAMUL ÎNSCRIERILOR
LA CONCURSUL DE ADMITERE
PENTRU PROGRAMELE DE STUDII DOCTORALE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

NR.
ZIUA

DATA

ORELE

1

Luni

14 septembrie 2020

10,30 – 15,00

2

Marţi

15 septembrie 2020

10,30 – 15,00

3

Miercuri

16 septembrie 2020

10,30 – 15,00

4

Joi

17 septembrie 2020

10,30 – 15,00

5

Vineri

18 septembrie 2020

10,00 – 13,00

CRT.

CONCURSUL DE ADMITERE SE VA DESFĂȘURA:
Marți 22 septembrie – Miercuri 23 septembrie 2020
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UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI
FORMULARE ÎNSCRIERE
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LICENȚĂ
la concursul de admitere sesiunea _____________________ 2020
NUMĂR DOSAR: _________
(Toate informaţiile se completează cu majuscule)

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE __________________________
DOMENIUL: ARTE VIZUALE
SPECIALIZAREA:_______________________________________________
I. Datele personale ale cndidatului
I. 1. Numele de familie din certificatul de naştere:
I. 2. Numele de familie actual (dacă diferă de I.1.):
I. 3. Prenumele:
I.4. Iniţialele tatălui/mamei
I.6. Data naşterii:
Ziua:
I.7. Locul naşterii:
I.9. Starea civilă:
necăsătorit(ă)
căsătorit(ă)
divorţat(ă)
văduv(ă)
I.11. Cetăţenia:
I.13. Domicilul stabil:
I.14. Actul de identitate:

Seria:

I.5. CNP:
Luna:

Anul:
I.8. Sexul F/M
I.10. Starea socială specială: orfan de un părinte
orfan de ambii părinţi
provenit din case de copii
proveniţi din familie
monoparentală
I.12. Etnia:

Numărul:

Eliberat de:

Data eliberării:
Perioada de valabilitate:
I.15. Alte date ale candidatului: Telefon:
Adresă de e-mail:
I.16. Candidaţi care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi ( se bifează numai de persoanle de
documente)
I.3.a. Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de liceu)
1. Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu
Instituţia unde a absolvit:
Ţara:
Localitatea:
Judeţul:
Profilul/Domeniul:
Durata studiilor:
Anul
absolvirii:
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Forma de învăţământ: ZI
SERAL
FR
ID
2. Datele de identificare ale diplomei - Tipul:
Seria:
Nr.:
(diplomă de bacalureat sau echivalentă pentru candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate)
Emisă de:
An emitere:
Nr. Foaie matricolă:
3. Alte observaţii (pentru cazuri în care candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate)
- Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate (DPIRP - acorduri bilaterare/CNRED/Direcţia cetăţeni străini din MECTS)
- Nr./Serie act de Recunoaştere/echivalare eliberat de DPIRP/CNRED
NOTĂ: Se va completa obligatoriu toate informaţiile specificate în formular.
4. Limba străină, ca obiect de studiu la facultate:
engleză
franceză
germană
italiană
5. Sunteţi student în învăţământul superior de stat: Da
an Buget
an Buge
An Buget
I
II
t
III
Nu
Taxă
Taxă
Taxă
6. Absolvent cu diplomă de licenţă/absolvire al învăţămîntului superior de stat
Da
Buget
Nu
Taxă
7. Media generală din liceu
8. Media generală la bacalaureat
9. Naţionalitatea
10. Prenumele părinţilor tata
mama
11. Ocupaţia părinţilor
12. Domiciliul stabil al părinţilor
tel/fax
13. Solicitaţi cazare pe timpul studiilor

adresă e-mail
Da
14. Taxa de înscriere, chitanța nr.
Nu
15. Participaţi la altă admitere în învîţămânctul superior ? Da
Nu
Declar pe propria răspundere că nu sufăr de boli psihice şi alte boli cronice.

Data

Semnătura
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UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE MASTER
la concursul de admitere sesiunea _____________________ 2020
NUMĂR DOSAR: _________
(Toate informaţiile se completează cu majuscule)

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE __________________________
DOMENIUL: ARTE VIZUALE
SPECIALIZAREA:_______________________________________________
I. Datele personale ale cndidatului
I. 1. Numele de familie din certificatul de naştere:
I. 2. Numele de familie actual (dacă diferă de I.1.):
I. 3. Prenumele:
I.4. Iniţialele tatălui/mamei
I.6. Data naşterii:
Ziua:
I.7. Locul naşterii:
I.9. Starea civilă:
necăsătorit(ă)
căsătorit(ă)
divorţat(ă)
văduv(ă)
I.11. Cetăţenia:
I.13. Domicilul stabil:

I.5. CNP:
Luna:

Anul:

I.8. Sexul F/M
I.10. Starea socială specială: orfan de un părinte
orfan de ambii părinţi
provenit din case de copii
proveniţi din familie
monoparentală
I.12. Etnia:

I.14. Actul de identitate: Seria:
Numărul:
Eliberat de:
Data eliberării:
Perioada de valabilitate:
I.15. Alte date ale candidatului: Telefon:
Adresă de e-mail:
I.16. Candidaţi care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi ( se bifează numai de persoanle de
documente)
I.3.a. Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de ciclu de învăţământ universitar)
1. Studiile universitare absolvite
Denumirea instituţia de învățământ superior:
Ţara:
Facultatea
Domeniul/profilul

Localitat
ea:

Judeţul:

Specializarea
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Titlul obținut:
Durata studiilor:
Anul absolvirii:
Forma de învăţământ: ZI
SERAL
FR
ID
2. Datele de identificare ale diplomei - Tipul:
Seria:
Nr.:
(denumire- diplomă de licență/echivalentă/diplomă de master)
Emisă de:
An emitere:
Supliment/ Foaie matricolă:
3. Alte observaţii (pentru cazuri în care candidatul care a absolvit studii anterioare în străinătate)
- Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate (DPIRP - acorduri bilaterare/CNRED/Direcţia cetăţeni străini din MECTS)
- Nr./Serie act de Recunoaştere/echivalare eliberat de DPIRP/CNRED
NOTĂ: Se va completa obligatoriu toate informaţiile specificate în formular.
4. Sunteţi student în învăţământul superior de stat: Da
an Buget
an II Bu
An Buget
I
get
III
Nu
Taxă
Tax
Taxă
ă
5. Absolvent cu diplomă de licenţă/master al învăţămîntului superior de stat
Da
Buget
Nu
Taxă
6. Media generală din facultate
7. Media generală la licență
8. Naţionalitatea
9. Prenumele părinţilor
tata
mama
10. Ocupaţia părinţilor
11. Domiciliul stabil al părinţilor
tel/fax
12. Solicitaţi cazare pe timpul studiilor

adresă e-mail
Da
13. Taxa de înscriere, chitanța nr.
Nu
14. Participaţi la altă admitere în învîţămânctul superior ? Da
Nu
Declar pe propria răspundere că nu sufăr de boli psihice şi alte boli cronice.

Data

Semnătura
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DECLARAȚIE de consimțământ
privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal – pentru susținere examen
admitere studii universitare licență/master/doctorat/DPPD

Subsemnatul/a _________________________________________________________________,
în calitate de candidat(ă) la admitere pentru ciclul de studii universitare de licență / masterat /
doctorat/ DPPD, Facultatea_________________________________________________________
specializarea___________________________

______, anul universitar________________, declar pe

propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale în vederea
oferirii de servicii educaționale în interiorul Universității Naționale de Artă din București (completare
dosare înscriere, întocmire și eliberare documente universitare/ acte studii, evidență încasări/plăți taxe
școlare și regii de cămin, burse și alte beneficii, etc), iar aceste date corespund realității.
Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate
cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie
2016 privind protecția persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date, precum şi de conţinutul informării Universităţii Naționale de Arte din București cu
privire la aceste date (informare aflată pe verso) şi declar că sunt de acord ca aceste date cu caracter
personal să fie stocate, prelucrate, utilizate, de către universitate.

Semnătura _______________________

Data: ___________________
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INFORMARE
Universitatea Națională de Arte din București, cu sediul în București, G-ral Constantin Budișteanu, nr.19,
sector 1, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.
Conform cerinţelor Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27
aprilie 2016, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea Națională de Arte din București
are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi
sunt furnizate.
Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt necesare astfel:
1) pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educaţie şi cultură, în sensul iniţierii şi
derulării de raporturi juridice între dumneavoastră şi Universității Naționale de Arte din București (completare
dosare înscriere admitere studii univeristare, înscriere examene de absolvire, întocmire și eliberare documente
universitare/acte studii, situații școlare, adeverințe de pensionare, evidență încasări/plăți taxe școlare și regii de
cămin, burse și alte beneficii, cazare cămin studențesc, pregătire în vederea admiterii, etc);
2) în vederea îmbuntătăţirii modului de comunicare cu studenţii, prin intermediul poştei electronice,
pentru comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre
dumneavoastră şi Universitate.
3) eliberare documente universitare solicitate la cerere, de către persoane fizice.
Sunteţi obligați să furnizaţi datele enunţate, deoarece în cazul nefurnizării corecte şi complete a acestora,
universitatea poate să refuze iniţierea de raporturi juridice cu dumneavoastră, întrucât poate fi pusă în
imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale în domeniul educaţional. Informaţiile înregistrate
sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:
- persoana vizată;
- partenerii contractuali ai operatorului;
- instituţii de învăţământ şi educaţie;
Conform Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, beneficiaţi
de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea
datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege, când prelucrarea datelor de către Universitatea
Națională de Arte din București este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o
cerere scrisă, datată şi semnată către Secretariatul General al Universițății Naționale de Arte din București,
care va înainta solicitarea dumneavoastră conducerii Universității.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
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DECLARAȚIE

Subsemnatul/a______________________________________________________în
calitate de candidat(ă) la admitere pentru ciclul de studii universitare de licență/master,
Facultatea_________________________________________________________
Specializarea ___________________________ ______, anul
universitar________________, declar pe propria răspundere că nu voi beneficia
concomitent de finanțare de la buget pentru două sau mai multe programe de studii
universitare, indiferent de nivelul lor, și că nu voi urma simultan mai mult de două
programe de studii universitare, indiferent de nivelul și forma de finanțare a acestora.

DATA

SEMNĂTURA
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ATENŢIE !
INFORMAȚII PRIVIND DATELE CARE SE VOR SCRIE PE
DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Pe dosar (tip plic) se va scrie :
- UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI
- FACULTATEA ...........................................................................................

- PROGRAMUL DE STUDII ......................................................................
- NUMELE,

INIŢIALA

TATĂLUI,

PRENUMELE

CERTIFICATUL DE NAŞTERE), NUMELE DE

(ÎN

ORDINEA

DIN

CĂSĂTORIE ( dacă este

cazul ).
Pe spatele fotografiilor se va trece numele şi prenumele candidatului

NOTĂ:
Toți candidații care au participat la concursul de admitere își vor ridica obligatoriu pe baza
BI/CI mapele cu lucrări din imobilele în care au susținut probele în termenul stabilit și afișat de
universitate, deoarece din lipsă de spațiu de depozitare, universitatea nu le poate păstra, pe
termen nelimitat.
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