Anunț important
pentru candidații admiși
la LICENȚĂ 2022
Ocuparea locurilor aprobate de Ministerul Educației pentru concursul de
admitere din sesiunile iulie, august -septembrie 2022 la ciclul universitar de
licență s-a făcut în ordinea descrescătoare a mediilor aritmetice ale probelor
susținute.
La departajarea candidaților, au fost luate în calcul:

— media generală obținută la examenul de bacalaureat;
— media multianaulă de la liceu;

(conform regulamentului de admitere 2022).

Anul universitar 2022/2023
va începe luni 3 octombrie 2022.
Candidații declarați admiși fără taxă și cei admiși cu taxă, care nu au atașat
diploma de bacalaureat, în original, în dosarul cu acte depus la înscriere, vor
aduce OBLIGATORIU acest document, până la data de 16 septembrie 2022, ora
13:00 (inclusiv).

Candidații admiși fără taxă se vor prezenta la secretariatele facultăților
pentru înscrierea în anul I (2022/2023) după un program care se va afișa în
luna octombrie cu următoarele documente:
— legitimația de concurs (ITA și FAP)
— chitanță în valoare de 50 lei, reprezentând taxa de înmatriculare,

care se va achita la BCR.

Candidații declarați admiși cu taxă în sesiunea iulie, respectiv
septembrie 2022 vor depune la secretariatul facultății la care s-au
înscris, până la data de 20 septembrie 2022 (inclusiv), următoarele
documente:
— declarație de confirmare a faptului că se pot susține

financiar pe parcursul anului I de studiu,
— chitanța eliberată de BCR, prin care dovedesc că au
achitat prima tranșă a taxei în cuantum de 2100 lei
— taxa de înmatriculare în valoare de 50 lei (cele două taxe
pot fi cumulate pe aceeași chitanță).

Sumele se vor plăti la: orice sucursală/agenție BCR / Banca Comercială
Română, sau prin internet banking în contul
IBAN: RO06 RNCB 0072 0390 6255 0016
pentru contabilizarea și evidența corectă a sumelor încasate prin instituțiile
bancare ale studenților cu taxă (lei) la învățământul de zi, este absolut
necesar ca în momentul efectuării fiecărei plăți, să fie declarate/
completate corect următoarele date:
nume/ prenume student
CNP student
tip studii
An studii
Program studii/secţie
Tipul taxei

numele complet
licenţă; master; doctorat; dppd
I; II; III; IV; V; prelungire
se menţionează în clar, programul de
studii/secţia la care este înscris studentul
taxă pregătire; taxă înscriere; taxă
şcolarizare; taxă dppd; alte servicii (în
această categorie se încadrează toate
celelalte tipuri de taxe din lista taxelor şi
tarifelor pentru servicii universitare)

Întrucât nu s-au ocupat toate locurile aprobate de M.E. la unele
specializări și ținând cont de capacitatea de școlarizare (numărul maxim de
studenți care pot fi școlarizați), Comisia centrală de admitere a hotărât:
- Candidații declarați admiși cu taxă, cât și cei respinși, care au media
minimă la concursul de admitere 6,00 (șase), pot înainta la secretariatele
facultăților în perioada 14 - 16 septembrie 2022 și 19 septembrie 2022
în intervalul orar 10.00 – 13.00, cerere adresată dl. rector cu solicitarea
redistribuirii la specializările la care au rămas locuri libere.
Redistribuirea se va face în ordinea opțiunilor menționate în cereri și a
mediilor de la concursul de admitere.
Specializările la care au rămas locuri fără taxă și cu taxă sunt:
SPECIALIZAREA
ARTE PLASTICE
(SCULPTURĂ)

LOCURI FĂRĂ TAXĂ

LOCURI CU TAXĂ

-

9

PEDAGOGIA ARTELOR
PLASTICE ȘI DECORATIVE

1

9

ARTE PLASTICE
(FOTOGRAFIE,
VIDEOPROCESAREA
COMPUTERIZATE A
IMAGINII)

-

4

ARTE TEXTILE – DESIGN
TEXTIL

3

8

CERAMICĂ – STICLĂ –
METAL

4 - STICLĂ

SCENOGRAFIE ȘI
EVENIMENT ARTISTIC

4 - CERAMICĂ
5 - STICLĂ
4- METAL

-

8

Candidații declarați respinși (care nu solicită redistribuirea) își vor ridica personal
dosarul cu acte, pe baza BI/CI și a legitimației de concurs (ITA și FAP), începând
cu data de 15 septembrie a.c. de la secretariatul facultății la care s-au înscris.
Toți candidații care au participat la concursul de admitere își vor ridica
OBLIGATORIU mapele cu lucrări din spațiile în care au susținut probele, pe baza
BI/CI, începând cu ziua de luni 19 septembrie până vineri 23 septembrie a.c.

(în intervalul orar 10.00 – 13.00).

Din lipsă de spațiu de depozitare, UNArte nu își asumă păstrarea mapelor după
expirarea termenului menționat.

Comisia Centrală
a Concursului de Admitere

