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Calendarul admiterii la Facultatea de Teatru şi Film, nivel masterat,  
SEPTEMBRIE 2021 

 
 
DOMENIUL: TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI 
 

 Master I. Arte Performative și Film, linia de studiu: română    
 

6 – 8 septembrie: înscrierea candidaţilor; 

8 septembrie: Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi; 
10 septembrie: Probe  
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 
 

 Master II. Artă Teatrală, linia de studiu: română    
 

6 – 8 septembrie: înscrierea candidaţilor; 

8 septembrie: Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi; 
10 septembrie: Probe: Modulul A. Actorie; 
   Modulul B. Regie de teatru;  
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 
 

Master III. Specializarea Management și Antreprenoriat Cultural (limba română) – IF 
 

6 – 8 septembrie: înscrierea candidaţilor; 

8 septembrie: Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi; 
10 septembrie: Interviu/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 
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Master IV.  Teatru Contemporan (Actorie şi Teatrologie), linia de studiu: maghiară 
 

6 – 8 septembrie: înscrierea candidaţilor; 

8 septembrie: Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi; 
11 septembrie: Proba de admitere:  prezentarea proiectului de cercetare / profesional de creaţie,  
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 
 

 DOMENIUL: CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA 

 

Master I. Producție de film documentar – Documentary filmmaking,  
linia de studiu: engleză   

 

6 – 8 septembrie: înscrierea candidaţilor; 

8 septembrie: Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi; 
9 septembrie: Proba: Interviu   
10 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 
 

Master II. Digital Interactive Arts/Arte digitale Interactive, linia de studiu: engleză   
 

6 – 8 septembrie: înscrierea candidaţilor; 

8 septembrie: Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi; 
9 septembrie: Proba: Interviu   
10 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 
 

 Master III. Arta scurtmetrajului – A kisjátékfilm művészete, linia de studiu: maghiară  
 

6 – 8 septembrie: înscrierea candidaţilor; 

8 septembrie: Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi; 
9 septembrie: Proba: Interviu   
10 septembrie: AFIŞAREA REZULTATELOR 
14 septembrie: confirmarea definitivă pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate și cu taxă 

(până la ora 14,00). 
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15 septembrie: Refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi. 
Programarea exactă a probelor va fi afișată la avizier/site-ul facultății     


