Regulament
DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA

FACULTATEA DE ARTE,

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018-2019

NIVEL MASTERAT

Domeniul: TEATRU
Forma de învăţământ: Curs de zi
Durata studiilor: 4 semestre
Specializarea : Arta actorului. Metode de înnoire a mijloacelor de expresie
Criterii de selecţie:
La concursul de admitere pentru Master specializarea Arta actorului. Metode de înnoire
a mijloacelor de expresie se pot înscrie numai canditaţii licenţiaţi în domeniul Teatru.
PROBE DE CONCURS:
ETAPA I
PRACTIC
a. Prezentarea unui monolog dintr-o piesă din dramaturgia universală, la alegerea

candidatului;
b. Prezentarea unui monolog dintr-o piesă din dramaturgia românească, la alegerea
candidatului
Se notează cu note de la 1-10.

ETAPA II
SCRIS:

Prezentarea succintă a unuia dintre personajele a căror monoloage au fost susţinute de
candidat la etapa I.
Se notează cu note de la 1-10.
Media celor două probe reprezintă nota finală de admitere.
Vor fi declaraţi admişi cei care au ca notă finală minim 6 (şase).
CALENDARUL ADMITERII:
1 iunie – 24 septembrie 2018: înscrierea candidaţilor;
24 septembrie 2018 ora 10.00, corp B, etaj 7: Afişarea candidaţilor înscrişi
25 septembrie 2018 ora 10.00, corp B, etaj 7: Proba I.
26 septembrie 2018 ora 10.00, corp B, etaj 4: Proba II - Practic
26 septembrie 2018: afişarea rezultatelor finale

Numărul de locuri aprobate de Senatul Universităţii Hyperion din Bucureşti pentru
FACULTATEA DE ARTE
Specializarea
I Domeniul TEATRU, nivel master, 2 ani

Limba de studiu

Nr.locuri

Română

30

Taxa de şcolarizare:
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019 este: 3600 ron/an
Plata taxei se face în două rate pe semestru.
Pentru informaţii suplimentare: tel. 021 / 327 28 23
ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA ADMITERE
Înscrierea presupune următoarele formalităţi obligatorii:
completarea tuturor informaţiilor solicitate în fişa de înscriere (inclusiv a mediilor care
constituie criteriu de selecţie); fişele cu omisiuni nu se iau în considerare;
plata taxei de admitere, la casieria universităţii
depunerea la facultate a fişei de înscriere şi a chitanţei care dovedeşte achitarea taxei de
admitere, în original (în cazul candidaţilor scutiţi de plata taxelor de admitere, aceştia vor
ataşa în mod obligatoriu documentul doveditor în acest sens).
DOSARUL DE ÎNSCRIERE - trebuie să cuprindă
1. DIPLOMA DE LICENŢĂ sau ADEVERINŢĂ în original și copie xerox
2. Foaia matricolă sau suplimentul la diplomă - copie xerox
3. DIPLOMA DE BACALAUREAT în original și copie xerox
4. CERTIFICATUL DE NAŞTERE în copie xerox;
5. Două fotografii format mic (tip carte de identitate);
6. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere 100 lei.
7. Acte doveditoare numai pentru candidaţii care solicită, în baza regulamentului, scutirea de
taxe.
8. Curriculum Vitae
9. Adeverinţă medicală (eliberată de medicul de familie, cu menţiunea “clinic sănătos”)
10. Dosar plic
Fişele de înscriere sunt disponibile la Secretariatul facultăţii şi pot fi xerocopiate.
Perioada de înscriere:
În perioada 1 - 24 septembrie 2018 înscrierea se face în fiecare zi, între orele 10.00–17.00,
la sediul universităţii situat in str. Calea Călăraşi nr. 169 la biroul Înscrieri
ETAPE OBLIGATORII DUPĂ ÎNSCRIERE:
În data de 28 septembrie se afişează rezultatele admiterii pentru domeniul Teatru, la
avizierul facultăţii, după care urmează:

Confirmarea locului:
Ocuparea locurilor pentru candidaţii admişi se face în urma plăţii primei rate în
perioada 01 – 05 octombrie 2018 .Toate listele cu rezultate finale, se fac publice prin afişare
la avizierul facultăţii Aceste modalităţi de informare scrisă sunt sigure şi transparente.
Facultatea nu răspunde de acurateţea informaţiilor oferite telefonic sau verbal.
*ATENŢIE
Nu completaţi Fişa de înscriere decât după ce aţi citit cu atenţie Regulamentul Admiterii! Este
interzisă distribuirea Fişei de înscriere fără Regulamentul Admiterii! Completaţi rubricile fişei
numai cu majuscule! Notele se completează obligatoriu în cifre şi litere! Fiecare fişă de
înscriere va fi însoţită de chitanţa care dovedeşte plata taxelor de înscriere!
Prezentul Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la Facultatea de
Arte, sesiunea Septembrie 2018, a fost discutat şi aprobat în cadrul Consiliului Facultăţii de
Arte.

Director departament,
Conf.univ.dr. Diana Mihăiţă

