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Calendarul admiterii la Facultatea de Teatru şi Film, nivel licenţă,  

Septembrie 2021 

 

 

Domeniul TEATRU ŞI ARTELE SPECTACOLULUI: 
 

 

1. Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE) 

Linia de studiu: ROMÂNĂ 
 

 

 

6 – 10 septembrie: înscrierea candidaţilor; 
11 septembrie: afişarea listelor cu candidaţii înscrişi 
12 septembrie: ETAPA I (proba eliminatorie) 
13 septembrie: ETAPA a II-a (proba I atelier, monolog) 
14 septembrie: AFIŞAREA REZULTATELOR până la ora 12.00 
14 septembrie: confirmarea definitivă pentru candidaţii admişi (între orele 12.00 – 14.00) 
15 septembrie: refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi. 
 

Programarea exactă a probelor va fi afișată la avizier/site-ul facultății 
 

 

2.  Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI (REGIE)  

Linia de studiu: ROMÂNĂ  
 

6 – 8 septembrie: înscrierea candidaţilor; 

9 septembrie: afişarea listelor cu candidaţii înscrişi  

10 septembrie: ETAPA I (proba eliminatorie) 

11 septembrie: ETAPA a II-a  

12 septembrie: AFIŞAREA REZULTATELOR PROVIZORII ŞI DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR  

13 septembrie: REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR și AFIŞAREA REZULTATELOR  

14 septembrie: confirmarea definitivă pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate și cu taxă   
  (până la ora 14,00). 
15 septembrie: refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi. 

Programarea exactă a probelor va fi afișată la avizier/site-ul facultății 
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3.  Specializarea TEATROLOGIE  (JURNALISM TEATRAL; MANAGEMENT CULTURAL)  
Linia de studiu: ROMÂNĂ 
 

6 – 8 septembrie: înscrierea candidaţilor; 

9 septembrie: afişarea listelor cu candidaţii înscrişi  

11 septembrie: Evaluarea scrisorilor motivaționale ale candidaților 

13 septembrie: AFIŞAREA REZULTATELOR  

14 septembrie: confirmarea definitivă pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate și cu taxă   
  (până la ora 14,00). 
15 septembrie: refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi. 

  

 

 
 

4. Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI –  (ACTORIE) 

Linia de studiu: MAGHIARĂ  
 

6 – 8 septembrie: înscrierea candidaţilor; 

8 septembrie: afişarea listelor cu candidaţii înscrişi  

9 septembrie: ETAPA I (proba eliminatorie) 

10 septembrie: ETAPA II (proba I atelier, proba II monolog) 

13 septembrie: AFIŞAREA REZULTATELOR  

14 septembrie: confirmarea definitivă pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate și cu taxă   
  (până la ora 14,00). 
15 septembrie: refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi. 

Programarea exactă a probelor va fi afișată la avizier/site-ul facultății 
 

 

5.  Specializarea TEATROLOGIE  (JURNALISM TEATRAL)  
Linia de studiu: MAGHIARĂ 
 

6 – 8 septembrie: înscrierea candidaţilor; 

8 septembrie: afişarea listelor cu candidaţii înscrişi  

9 septembrie: Evaluarea scrisorii motivaționale ale candidaților 

10 septembrie: AFIŞAREA REZULTATELOR  

13 septembrie: confirmarea definitivă pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate și cu taxă   
  (până la ora 14,00). 
15 septembrie: refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi.  
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Domeniul CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIA:  
 
 

1. Specializarea CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA   
  Linia de studiu ROMÂNĂ şi MAGHIARĂ 
 

6 – 8 septembrie: înscrierea candidaţilor; 

8 septembrie: afişarea listelor cu candidaţii înscrişi 

9 septembrie: ETAPA I (proba eliminatorie) 

10 septembrie: ETAPA II 

13 septembrie: AFIŞAREA REZULTATELOR  

14 septembrie: confirmarea definitivă pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate și cu taxă  
  (până la ora 14,00). 
15 septembrie: refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi. 

Programarea exactă a probelor va fi afișată la avizier/site-ul facultății 
 
 

2. Specializarea  FILMOLOGIE    
 linia de studiu: ROMÂNĂ  

 

6 – 8 septembrie: înscrierea candidaţilor; 

8 septembrie: afişarea listelor cu candidaţii înscrişi 

9 septembrie: Colocviu 

13 septembrie: AFIŞAREA REZULTATELOR  

14 septembrie: confirmarea definitivă pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate și cu taxă  
  (până la ora 14,00). 
15 septembrie: refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi. 

 Programarea exactă a probelor va fi afișată la avizier/site-ul facultății 

 


