
PERIOADA DE ÎNSCRIERE  
la studii universitare de doctorat:  

 

5 – 9 septembrie 2016 
 

 

NR. 

CRT. 
ZIUA DATA ORELE 

1 Luni 5 septembrie 2016 10 
00

 – 15 
00

 

2 Marţi 6 septembrie 2016 10 
00

 – 15 
00

 

3 Miercuri 7 septembrie 2016 10 
00

 – 15 
00

 

4 Joi 8 septembrie 2016 10 
00

 – 15 
00

 

5 Vineri 9 septembrie 2016 10 
00

 – 13 
00

 

 

 

ACTE NECESARE pentru înscriere: 
 

Candidatul va prezenta la înscriere 2 dosare tip plic, care vor conţine următoarele 

documente:  

a. fisa de înscriere a candidatului;  

b. certificatul de nastere (copie legalizată la notar); 

c. certificatul de căsătorie sau orice alt act care atestă schimbarea numelui (copie legalizată la notar);  

d. diploma de bacalaureat (copie legalizată la notar); 

e. diploma de licenţă (copie legalizată la notar); 

f. foaia matricolă sau suplimentul de diplomă (copie legalizată la notar);  

g. diploma de studii aprofundate sau de master (nivel universitar sau postuniversitar) cu durata de 

minimum un an si suplimentul de diplomă sau foaia matricolă aferentă (copie legalizată la notar ); 

h. certificatul de competenţă lingvistică într-o limba de circulaţie internaţională, eliberat de catedrele de 

limbi straine ale universitatilor acreditate, sau adeverinţa care atestă efectuarea de către candidat a unui 

stagiu de învăţământ sau cercetare de minimum 6 luni în străinătate;  

i. declaraţie pe propria răspundere că nu urmează şi nu a urmat un alt program de doctorat la buget;  

j. copie după buletin/carte de identitate;  

k. 2 fotografi 3/4  

l. curriculum vitae, cuprinzând, după caz, lista participarilor expoziţionale şi/sau lista lucrarilor 

stiinţifice publicate; proiectul de cercetare  

m. chitanţa de achitare a taxei de înscriere. 

 

Candidaţii care au promovat examenul de disertaţie în sesiunile corespunzătoare anului universitar 

2015 -2016, prezintă la înscriere diploma de master sau adeverinţa eliberată de către instituţia de 

învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de 

valabilitate.   

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. 

 

 



TAXA DE ÎNSCRIERE: 250 lei  
 

Taxa de înscriere se poate achita: 

1. La casieria UNARTE, în strada Budișteanu, nr.19, subsol; 

2. Prin virament bancar, în contul IBAN: RO35 TREZ 7012 0F33 0500 XXXX, Beneficiar: 

UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE BUCURESTI, CUI: 4602033, Banca: 

TREZORERIA SECTOR 1. 

 

Pe foaia de depunere trebuie specificate următoarele informații: 

- Numele complet al persoanei pentru care se plătește taxa: nume de naștere, inițiala tatălui, nume 

de căsătorie (dacă este cazul), prenumele; 

- CNP- ul persoanei pentru care se plătește taxa; 

- Specializarea la care dorește să se înscrie. 

 

 

COLOCVIUL DE ADMITERE:   

14 septembrie și 15 septembrie 2016 
 

 

 Nr.locuri BUGET Nr.locuri TAXĂ 

DOCTORAT ŞTIINŢIFIC, 

domeniul Arte vizuale 
7 5 

 

• Prezentarea  CV-ului  

• Activitatea de cercetare prealabilă 

• Prezentarea unui proiect de cercetare 5-7 pagini ( 13.500-14.000 semne)  care să cuprindă: 

descrierea problematicii propuse, starea cercetării, metodologia, repere bibliografice 

 

 Nr.locuri BUGET Nr.locuri TAXĂ 

DOCTORAT PROFESIONAL, 

domeniul Arte vizuale 
8 10 

 

• Prezentarea  CV-ului  cu activitatea artistică personală  

• Prezentarea unui proiect  personal propus,  3- 5 pagini (11.500 – 12.000 semne)  

• Argumente documentar – vizuale ( CD, mapă de lucrări etc.) 

 

Media probei se calculeaza ca medie a notelor acordate de către membri comisiei de interviu. 

Fiecare dintre membri comisiei acordă fiecărui candidat câte o notă de la 1 la 10. Media generală de 

admitere se constituie ca medie aritmetică a notelor acordate de membri comisiei. 

 

Nota minimă de admitere este 8 (opt). 

 

 

 
Detalii suplimentare găsiți în Metodologia desfășurării concursului de admitere in ciclul III studii universitare de 

doctorat –2016 (http://www.unarte.org/resdoc/UNARTE%20-%20Metodologie%20Admitere%20Doctorat%202016.pdf) 

 


