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ISTORIC

Școala Naţională de Arte Frumoase a fost înfiinţată la 5 octombrie 1864 prin decretul dat

de Domnitorul Alexandru Ioan Cuza ca urmare a demersurilor făcute de pictorii Theodor Aman

și Gheorghe Tatărescu. Școala a funcţionat până în 1904 cu secţiile pictură, sculptură, gravură,

arhitectură, desen linear, estetică, istorie și perspectivă. 

După această dată se înfiinţează și Școala de Arte Decorative. Prin Legea învăţământului

superior din 1931 Școlile de Arte Frumoase din România sunt transformate în Academii de Belle

Arte. 

Primul rector este numit Camil Ressu. 

În 1942 Academia își schimbă din nou titlul în Școala Superioară de arte din București.

În 1948 este înfiinţat Institutul de Arte din București având în structura sa Facultăţile de  Teatru

și Muzică, Coregrafie și Arte Plastice, Arte Decorative și Istoria Artei. În 1950 ia fiinţă Institutul

de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu". 

Din 1990 Institutul de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu" evoluează sub titulatura de Academia

de Arte, iar, în prezent, Universitatea Naţională de Arte.

PREZENTARE GENERALĂ

Universitatea Naţională  de Arte București  (UNAB) păstrează  instrumentarul de lucru cu care

artistul contemporan se poate exprima legând elementele ce provin din tradiţiile artei universale

cu structura și sensibilitatea individului și cu opţiunea de gust a contemporanilor. Atât programa

generală  asumată  la  nivelul  catedrelor  cât  și  programele  individuale  ale  profesorilor  artiști

converg  în  ideea  unei  perpetue  repuneri  în  discuţie  a  conceptului  însuși  de  pictură,  grafică,

sculptură, între rigoarea definirii istorice și academice și deschiderile necesare prin actualizarea

și continua lor redefinire în raport cu dinamica și fenomenologia artei contemporane. 

Alternând  studiul  ca  experienţă  imanentă  a  înţelegerii  și  aprofundării  mijloacelor  de

expresie și experimentul ca modalitate de autoreflectare (identificare) a propriei personalităţi,

UNAB  oferă  posibilitatea  inter  și  pluridisciplinară  a  conștientizării  și  devenirii  artistice

complexe.  UNAB  oferă  oportunităţi  de  pregătire  a  studenţilor  pentru  trei  cicluri  de  studii

universitare:  Studii  Universitare  de  Licenţă,  Masterat  și  Doctorat  și  este  membru  activ  al



European League of Institutes of the Arts - ELIA și a unor programe comunitare in domeniul

educaţiei și formării profesionale.

STRUCTURI ACADEMICE ȘI DECIZIONALE ALE UNIVERSITĂŢII

° Senat

° Consiliul de Administraţie

° Rector

° Prorector

° Decani

° Directori de departamente

° Prodecani de  facultăţi

Senatul  universitar  este  alcătuit  din  reprezentanţii  facultăţilor  și  catedrelor

(departamentelor) –  Consiliul de Administraţie cadre didactice și studenţi – aleși în consiliile

profesorale pe durata a 4 ani. 

Președintele Senatului este ales de membrii Senatului, prin vot, pe o perioada de 4 ani.

este  alcătuit  din:  Rector,  Decani,  Cancelarul  general,  Directorul  general  administrativ  și

reprezentatul  organizaţiilor  studenţești  legal  constituite  la  nivel  de  universitate.  Consiliul  de

Administraţie asigură  conducerea  operativă  a  universităţii  între  ședinţele  Consiliului  de

Administraţie și al Senatului, administrează bunurile mobiliare și imobiliare aflate în proprietatea

universităţii; rezolvă toate problemele curente.

Rectorul  emite  decizii  și  urmărește  aplicarea  prevederilor  Cartei  și  Regulamentelor

universităţii, precum și ale tuturor hotărârilor luate de Senat. El răspunde de activitatea sa în faţa

Senatului.

STRUCTURĂ ÎNVĂŢĂMÂNT

Studenţii UNAB trebuie sa fie informaţi în legătură cu condiţiile şi specificul aplicării

Procesului Bologna în universitatea noastră. 

Mai jos sunt câteva dintre schimbările generale ce şi-au pus amprenta asupra învăţământului

universitar românesc:

Modificarea duratei şi structurii studiilor:



Reducerea duratei ciclului universitar de licenţă;

Mărirea duratei şi importanţei ciclului universitar de masterat;

Restructurarea sistemului doctoral;

Modificarea structurii specializărilor;

Promovarea mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didac#ce;

Recunoaşterea diplomelor la nivel european;

Controlul calităţii ofertei academice.

La baza promovării mobilităţii şi recunoaşterii diplomelor în spaţiul european, un rol important îl

are folosirea Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS). Aceasta înseamnă că fiecare

disciplină este cotată cu un număr de credite.

Structura învăţământului academic cuprinde trei cicluri de studii, după cum urmează:

1. Ciclul de studii universitare de licenţă, cu durată de 3 ani.

2. Ciclul de studii tip master, cu durată de 2 ani;

3. Ciclul doctoral, cu durată de 3 ani.

INFORMAŢII UTILE

Informaţii generale pentru studentul la UNAB

Fiecare  student  trebuie  să  completeze  și  să  semneze  anual  contractul  de  studii  și

contractul de taxă (pentru studenţii care studiază pe locurile cu taxă). Acesta certifică încadrarea

studentului în procesul de învăţământ. 

În contractul de studii sunt precizate disciplinele fundamentale de specialitate și teoretice

obligatorii, opţionale de rută și opţionale complementare care însumate reprezintă 60 de credite

pe an.

Disciplinele  din  planul  de  învăţământ  li  se  atribuie  coduri  de  identificare  care  să  le

definească  parametrii  și  punctele  de  credit.  Numărul  de  credite  acordat  unei  discipline  este

indivizibil. Nu se admit acordări parţiale de credite pe componente de activitate. Numărul minim

de credite acordate unei discipline este de 1 pe semestru, cu excepţia disciplinei Educaţie fizică

și  sport,  care nu se creditează.  Pentru examenul de licenţă  se atribuie 20 de credite,  câte 10

credite  pentru fiecare din cele două probe,  iar pentru Examenul de Dizertaţie 10 credite.



Obţinerea  creditelor  atribuite  unei  discipline  este  condiţionată  de  promovarea  acelei

discipline.  O  disciplină  este  considerată  promovată  dacă  este  notată  cu  cel  puţin  nota  5.

Promovarea se obţine prin examen, verificare pe parcursul semestrului sau colocviu.

Reclasificare anuală a studenţilor pe locurile finanţate de la buget

Reclasificarea  studenţilor  de  la  Universitatea  Naţională  de  Artă  Bucureşti  pe  locurile

finanţate de la buget se face în cadrul fiecărei facultăţi, catedre, departamente şi pe ani de studii.

Reclasificarea se face după sesiunea de toamnă, la începutul fiecărui an universitar şi se aplică

studenţilor din anul I spre II şi II spre III - Licenţă cât şi studenţilor din anul I spre II – Master.

FACILITĂŢI:

BURSE

La Universitatea Naţională de Arte București se acordă 3 categoriii de burse, pe diferite

criterii:

1. Bursele de studiu se acordă studenţilor anilor II – III de la ciclul universitar de licenţă

şi a studenţilor anului II de la ciclul universitar de masterat în funcţie de rezultatele obţinute la

învăţătură în anul universitar anterior, iar studenţilor anului I de la ciclul universitar de licenţă şi

celor ai anului I de la ciclul universitar de masterat în funcţie demedia obţinută la concursul de

admitere.

2. Bursele de merit se acordă studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură.

3.  Bursele de ajutor social  se acordă la cerere, în funcţie de rezultatele la învăţătură şi

situaţia materială a studentului.

Bursele de merit, de studiu şi de ajutor social se acordă semestrial.

Experienţa unei burse în străinătate

Bursele de studiu în străinătate sunt acum mult mai uşor de obţinut şi de finanţat.  Pe

lângă o serie de cursuri interesante, marele avantaj de a studia în străinătate reprezintă şi şansa de

a vizita cât mai multe locuri şi de a cunoaște oameni interesanţi.

Pentru un student de la UNAB (şi pentru mii de alţi studenţi din Uniunea Europeană), cea

mai la îndemână metodă de a ajunge să studiez   în străinătate este  ERASMUS, un program care

 promovează mobilitatea între universităţile europene.  Acest program este gestionat de Biroul

Erasmus (sladvio@yahoo.co.uk).

5 motive pentru utilizarea facilităţilor programului ERASMUS



• studiul la o universitate din Uniunea Europeană fără a se plăti taxe de şcolarizare

• nu sunt necesare examene de diferenţă la întoarcerea în ţară

• o bună ocazie pentru călătorit și vizitat Europa

• minim 300 de euro pe lună pe durata bursei

• câștigarea unor noi experienţe și cunoștinţe profesionale.

Alte mobilităţi

Programul ERASMUS nu este singurul prin care se poate studia în străinătate. CEEPUS

este un program regional de mobilităţi academice pentru Europa Centrală şi de Est şi presupune,

pentru studenţii din ciclul I de studii (de licenţă), stagii în alte ţări din această zonă a Europei, cu

o durată între 3 şi 10 luni.

Multe ţări au programe proprii pentru studenţi străini, cumar fi: DAAD pentru Germania,

Huygens pentru Olanda, Fulbright în SUA etc. Studenţii interesaţi trebuie să decidă unde vor să

studieze şi să caute pe internet ce programe oferă ţara respectivă. Alternativ, aceștia pot candida

pentru una dintre bursele oferite de statul român în alte ţări. Mai multe detalii pot fi găsite pe

roburse.ro şi burseguvern.ro.

Alte  informaţii  despre  burse  şi  alte  oportunităţi  prin  care  tinerii  pot  să  studieze  în

străinătate, dar şi sugestii despre cum să se descurce într-o ţară străină se pot găsi pe grupuri de

discuţii yahoo, cum ar fi romstudyabroad, eurodesk_info, resursetineret sau pe Hotnews Student.

Sugestii pentru găsirea pe cont propriu a unei burse în străinătate:

- studenţii interesaţi trebuie să înceapă căutarea cu un an înainte pentru că perioada de selecţie

pentru burse este programată cu multe luni înaintea perioadei de înscriere pentru cursuri;

- restrângerea ariei de căutare, luarea unei decizii cu privire la domeniul şi specializarea unde

doresc să studieze, cât şi a ţării sau regiunii;

- înainte de trimiterea dosarului de candidatură, trebuie contactată universitatea respectivă (este

de preferat și profesorul) pentru prezentarea intenţiilor şi primirea unui răspuns;

- acordarea unei importanţe accentuate scrisorilor de recomandare pentru că, de multe ori, ele

cântăresc cel mai greu la dosar.

CAZARE



Căminul UNAB

Strada Occidentului nr. 18

sectorul 1 Bucureşti

UNAB facilitează studenţilor obţinerea unui loc de cazare la căminul școlii, amplasat în

apropierea universităţii. Capacitate 379 locuri. Toate camerele din cămin beneficiază de reţea de

internet.

Camerele sunt dotate cu mobilier nou.

Pentru  cazare  în  căminul  UNAB,  la  începutul  fiecărui  an  universitar  se  încheie  un

contract  de  închiriere,  semnat  de  student,  ca  beneficiar,  şi  UNAB,  reprezentată  prin

administratorul  de  cămin  sau  complex.  Prin  contractul  de  închiriere,  studenţii  se  obligă  să

respecte  condiţiile  impuse,  în  timp  ce  UNAB  se  obligă  să  asigure  condiţii  decente  pentru

desfăşurarea activităţii zilnice.

Cazare în oraş

Studenţii sosiţi din provincie care vor să găsească un apartament de închiriat sau o gazdă

e bine să caute din timp. Cele mai multe șanse pentru închirierea unei locuinţe sunt vara, înainte

să înceapă anul universitar. Surse foarte bune pentru anunţuri de acest gen se găsesc în ziarele

sau revistele de anunţuri din București sau pe internet. De multe ori, acordurile de închiriere nu

includ şi un contract propriu-zis, însă cel mai este să existe un astfel de contract, pentru că este o

protecţie  împotriva  abuzurilor  din  partea  proprietarilor.  Altfel,  proprietarul  poate  oricând  să

modifice suma convenită drept chirie sau să ceară evacuarea camerei/apartamentului înainte de

vreme.

BIBLIOTECA UNAB sprijină procesul de instruire, cercetare și educaţie, prin:

- achiziţia de publicaţii, documente specifice și baze de date din toate domeniile de interes pentru

universitate, în vederea constituirii fondului documentar al bibliotecii;

- punerea la dispoziţie utilizatorilor a fondului documentar prin servicii de împrumut;

- organizarea de săli de lectură, oferirea de servicii specifice (cercetare bibliografică, traduceri).

Dreptul de acces

Accesul în bibliotecă este pentru toate categoriile de cititori. Dreptul de acces în sălile de

lectură  și  la  fondurile  bibliotecii  este  dat  de  permisul  de  intrare  pentru  studenţii  și  cadrele



didactice ale  UNAB și  de buletinul de identitate sau pașaportul  pentru celelalte  categorii  de

cititori.

Acte necesare pentru înscrierea la bibilioteca UNAB:

- Cartea de identitate

- Carnetul de student / legitimaţia de serviciu, vizate

- 1 fotografie tip buletin

- 3 plicuri și 3 timbre poștale în valoare de 3 lei

Orarul de funcţionare a bibliotecii:

Orar perioadă de cursuri: Luni – Vineri 9.00 – 19.00

Orar de presesiune și sesiune: Luni – Vineri 9.00 – 19.00 și Sâmbătă: 9.00 – 14.00.

Orar de vacanţă: Luni – Joi 9.00 - 15.00, Vineri 9.00 – 14.00.

Orarul  de  funcţionare  a  fost  întocmit  în  funcţie  de  interesele  de  studiu  ale  beneficiarilor  în

diferite momente ale anului de învăţământ. Cu 30 de minute înainte de terminarea programului,

cărţile împrumutate la sala de lectură se restituie.

Împrumutul la domiciliu este numai pentru cititorii specifici: studenţii și cadrele didactice ale

UNAB.

UNAgaleria  este spaţiul expoziţional al UNAB, dedicat organizării de evenimente - expoziţii,

seminarii,  ateliere  deschise,  mese  rotunde,  proiecte  interdisciplinare  etc  -  care  promovează

imaginea universităţii  și  proiectele novatoare atât în agenda curriculară  cât și  prin activitatea

extrauniversitară a studenţilor și a cadrelor didactice.

UNAgaleria este condusă de un board curatorial care propune, selectează și coordonează

activităţile  galeriei.  Membrii  boardului  au  diferite  specializări  și  responsabilităţi  specifice  în

organizarea  și  coordonarea  evenimentelor  galeriei.  Programul  anual  este  lansat  prin  cereri

semestriale de proiecte, propuneri de la studenţi  și  profesori din universitate precum și  de la

artiști, curatori sau personalităţi culturale invitate.

DOCUMENTELE ŞI REDUCERILE STUDENTULUI

Contracte

După admiterea la facultate, universitatea – reprezentată prin Rectorul UNAB



– și studentul semnează un contract de studiu. În acesta sunt stipulate nu numai oligaţiile, ci şi

drepturile de care studentul poate beneficia în universitate. Contractul se completează în fiecare

an cu anexe, în funcţie de modificările ce apar pe parcurs.

Carnetul de student

La înscrierea în primul an de studii, universitatea eliberează două documente importante:

carnetul de student şi legitimaţia de student pentru transport.

Carnetul de student serveşte ca act de identitate în toate situaţiile în care se cere să se facă

dovada calităţii de student (la muzee, la eliberarea reţetelor etc). Pentru a rămîne valabil după

eliberare, este necesară vizarea anuală la secretariat.

Reduceri la transportul cu trenul

Legitimaţia  de  transport  eliberată  de  către  universitate  asigură  o  reducere  de  50% la

trenul personal, clasa a II-a. Ea se eliberează la începutul perioadei de studii însă studentul are

obligaţia,  pentru  a  beneficia  în  continuare  de  această  facilitate,  să  o  vizeze  în  fiecare  an

universitar, la secretariatul facultăţii tale.

Pentru reducere de 50% la trenul accelerat, la începutul fiecărui an de studiu se eliberează

şi carnetul de cupoane. Acesta conţine 24 de file corespunzătoare la 24 de călătorii cu reducere la

tren accelerat, clasa a II-a şi este folosit doar împreună cu legitimaţia de student pentru transport.

Cardul ISIC

International Student Identity Card (ISIC) se adresează elevilor cu vârsta peste 12 ani şi

studenţilor  la  cursuri  de  zi  (inclusiv masteranzi  sau doctoranzi)  care  studiază  la  instituţii  de

învăţământ acreditate. Posesorii cardului ISIC devin parte a unei comunităţi internaţionale de

peste 5 milioane de tineri care se bucură de peste 38.000 de reduceri şi alte beneficii în România

şi în lume (Reţeaua ISIC cuprinde 119 ţări).

Cardul EURO<26

Cardul Euro<26 STUDENT este destinat tinerilor studenţi sau liceeni. Peste 4 milioane

de tineri se bucură prin acest card de 300.000 de reduceri europene, naţionale şi locale, în 42 de

ţări, iar numărul lor este în creştere.



Cardurile ISIC şi EURO<26 se eliberează la agenţi autorizaţi din ţară.  Pentru o listă a

acestor  agenţi,  dar  şi  pentru a afla  reducerile de care poţi  beneficia  vizitează  www.isic.ro și

www.euro26.org.ro.

*         

*             * 

 

În cazul în care se pierde carnetul de student sau legitimaţia de transport, se poate obţine

un duplicat. Pentru aceasta trebuie pierderea trebuie declarată într-un ziar local şi depunerea unei

cereri decanului facultăţii, la care se anexează copia după anunţ şi chitanţa care atestă plata taxei

percepute în acest caz.

Deoarece Universitatea efectuează toate plăţile (burse, restituiri sume cazare etc.) prin viramente

bancare, este necesară deschiderea unui cont bancar şi obţinerea unui card personal.

CONTACTE UNAB

Str. General Budișteanu nr. 19, 010773

București 1 Romania

www.unarte.org

Secretariat Rectorat

021 3125429

rectorat@unarte.org

Secretar Șef

021 3138387

secretarsef@unarte.org

Secretariat Facultatea de Arte Plastice

021 3156907

fap@unarte.org

Secretariat Facultatea de Arte Decorative şi Design

021 3191077

fadd@unarte.org



Secretariat Facultatea de Istoria și Teoria Artei

021 3124551

ita@unarte.org


