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Calendarul admiterii la Facultatea de Teatru şi Film, nivel master, Iulie 
2020 

 
CALENDAR ADMITERE MASTER ARTE PERFORMATIVE ȘI FILM – limba română -  IULIE 

 

9 – 13 iulie: Înscrierea candidaţilor (până la ora 14.00) 
13 iulie: Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi (după ora 18.00) 
16 iulie: Proba 
17 iulie: AFIŞAREA REZULTATELOR (după ora 14.00) 
20 iulie: Confirmarea locurilor pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate şi cu taxă în sala 3, etaj 1 (până la 
ora 14.00) 
24 iulie: Refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi. 

Programarea exactă a probelor va fi afișată la avizier. 

 
CALENDAR ADMITERE MASTER ARTĂ TEATRALĂ – limba română - IULIE 

 

9 – 13 iulie: Înscrierea candidaţilor (până la ora 14.00) 
13 iulie: Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi (după ora 18.00) 
20 iulie:              Probe: Modulul A. Actorie; 

Modulul B. Regie de teatru;  
21 iulie: AFIŞAREA REZULTATELOR (după ora 14.00) 
22 iulie: Confirmarea locurilor pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate şi cu taxă (până la ora 14.00) 
24 iulie: Refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi. 

Programarea exactă a probelor va fi afișată la avizier. 

 
CALENDAR ADMITERE MASTER MANAGEMENT ȘI ANTREPRENORIAT CULTURAL  

– limba română - IULIE 

 

9 – 13 iulie: Înscrierea candidaţilor (până la ora 14.00) 
13 iulie: Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi (după ora 18.00) 
15 iulie: Proba: Interviu/Colocviu   
16 iulie: AFIŞAREA REZULTATELOR (după ora 14.00) 
17 iulie: Confirmarea locurilor pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate şi cu taxă (până la ora 14.00) 
24 iulie: Refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi. 

Programarea exactă a probelor va fi afișată la avizier. 
 

CALENDAR ADMITERE MASTER TEATRU CONTEMPORAN (ACTORIE ȘI TEATROLOGIE)  
– limba maghiară - IULIE 

 
9 – 13 iulie: Înscrierea candidaţilor (până la ora 14.00) 
13 iulie: Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi (după ora 18.00) 
16 iulie: Proba de admitere:  interviu/prezentarea proiectului de cercetare / de creaţie,  
17 iulie: AFIŞAREA REZULTATELOR (după ora 14.00) 
20 iulie: Confirmarea locurilor pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate şi cu taxă (până la ora 
14.00) 

24 iulie: Refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi. 
Programarea exactă a probelor va fi afișată la avizier. 
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CALENDAR ADMITERE MASTER PRODUCȚIE DE FILM DOCUMENTAR/DOCUMENTARY 

FILMMAKING – limba engleză - IULIE 

 

9 – 13 iulie: Înscrierea candidaţilor (până la ora 14.00) 
13 iulie: Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi (după ora 18.00) 
18 iulie: Proba: Interviu   
20 iulie: AFIŞAREA REZULTATELOR (după ora 14.00) 
21 iulie: Confirmarea locurilor pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate şi cu taxă (până la ora 
14.00) 

24 iulie: Refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi. 
Programarea exactă a probelor va fi afișată la avizier. 

 

CALENDAR ADMITERE MASTER ARTE DIGITALE INTERACTIVE/DIGITAL INTERACTIVE ARTS  

– limba engleză - IULIE 

 

9 – 13 iulie: Înscrierea candidaţilor (până la ora 14.00) 
13 iulie: Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi (după ora 18.00) 
17 iulie: Proba: Interviu   
17 iulie: AFIŞAREA REZULTATELOR (după ora 14.00) 
20-21 iulie: Confirmarea locurilor pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate şi cu taxă (până la ora 
14.00) 

24 iulie: Refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi. 
Programarea exactă a probelor va fi afișată la avizier. 

 

CALENDAR ADMITERE MASTER ARTA SCURTMETRAJULUI – limba maghiară - IULIE 

 

9 – 13 iulie: Înscrierea candidaţilor (până la ora 14.00) 
13 iulie: Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi (după ora 18.00) 
16 iulie: Proba: Interviu   
17 iulie: AFIŞAREA REZULTATELOR (după ora 14.00) 
20-21 iulie: Confirmarea locurilor pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate şi cu taxă (până la ora 
14.00) 

24 iulie: Refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi. 
Programarea exactă a probelor va fi afișată la avizier. 

 

 


