
În atenția tuturor candidaților la examenul de admitere, nivel licență/master, 

 în cadrul Facultății de Teatru și Film, sesiunea septembrie 2022 

 

Platforma universitară de înscrieri în vederea admiterilor https://admitere2022.ubbcluj.ro/ va fi  

deschisă în perioada: 12 septembrie, 2022, ora 00.00 până în 14 septembrie, 2022, ora 14.00 

Vă rugăm să încărcați documentele solicitate, scanate/foto, FAȚĂ-VERSO. În cazul în care 

documentul are mai multe pagini, vă rugăm să le încărcați pe toate. E indicat să folosiți un 

număr de telefon și o adresă de email valide, pentru a putea fi contactați la nevoie.  

 

ATENȚIE! 

PLATFORMA NU PERMITE PRELUAREA DOSARELOR CU DOCUMENTE INCOMPLETE 

 

Ghidul complet pentru utilizarea platformei de înscriere poate fi consultat aici: 

https://admitere2022.ubbcluj.ro/Documente/Ghid_app_admitere_22_RO.pdf 

Pentru comisia de admitere, în funcție de specializarea aleasă, materialele de mai jos se încarcă 

până în data de 14 septembrie, 2021, ora 14.00, pe următoarea platformă: 

https://intranet.teatrufilm.ubbcluj.ro 

 

Nivel licență  

- O fotografie color, tip portret, din față și o fotografie color, tip figură întreagă, din față, în 

costum de mișcare (Pentru specializarea Actorie, Maghiară*)  

- Scrisoarea motivațională (Pentru specializările Teatrologie, Română și Maghiară)  

- Portofoliul (Pentru specializările Cinematografie, Fotografie și Media, Română**) 

 

Nivel master 

- Proiect individual de management sau antreprenoriat cultural, în limba română (pentru 

specializarea Management și antreprenoriat cultural)  

- Proiect profesional de creație/cercetare, în limba maghiară (pentru specializarea Teatru 

contemporan)  

- Proiect individual de creație de film documentar, în limba engleză (pentru specializarea 

Producție de film documentar/Documentary Filmmaking)  

- Proiect individual de creație artistică, în limba engleză (pentru specializarea Arte digitale 

interactive/Digital interactive arts)  
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- Proiect individual (film artistic, documentar, animație etc.), în limba maghiară (pentru 

specializarea Arta scurtmetrajului) 

- Proiect individual de cercetare/creație, în limba engleză (pentru specializarea Studii de 

film și audiovizual / Film and audiovisual studies) 

 

Pentru programele la care se aplică pe bază de interviu, puteți consulta regulamentul unde sunt 

explicate probele de admitere și criteriile de evaluare.  

https://teatrufilm.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2022/08/REGULAMENT-ADMITERE-2022-

MASTER-septembrie.pdf 

 

*Pentru admiterea la actorie din septembrie 2022 sunt disponibile doar locuri pentru linia de 

studiu în limba maghiară.  

** Pentru admiterea la Cinematografie, Fotografie și Media sunt disponibile doar locuri pentru 

linia de studiu în limba română. 

 

 

 

 

 

For the attention of all MA candidates within the Faculty of Theater and Film  

regarding entry exams 

 

September 2022 Admissions  

 

Registration takes place online, on the following platform: https://admitere2022.ubbcluj.ro/ 

The platform will be opened during 12th of September, 2022, 12 AM until 14th of September 

2022, 2 PM 

Please upload the required documents, scanned/photographed, back sided. If the document 

has more than one page, please upload all of them. It is advisable to use a valid phone number 

and email address, so that you can be contacted if needed. 

 

PLEASE BE AWARE THE PLATFORM DOES NOT ALLOW INCOMPLETE FILES 

The complete guide for using the UBB registration platform can be consulted here: 

https://admitere2022.ubbcluj.ro/Documente/Ghid_app_admitere_22_EN.pdf 
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Individual creative/research projects must be uploaded by 14th of September 

2021, 2 PM on the following platform: https://intranet.teatrufilm.ubbcluj.ro 

 

- Individual documentary film creation project, in English, for the Documentary Filmmaking 

Master’s. More info on the programme here: https://teatrufilm.ubbcluj.ro/cinema-media-

romana/master/documentary-filmmaking/ 

- Individual artistic creation project, in English, for the Digital Interactive Arts Master’s. More 

info on the programme here: https://teatrufilm.ubbcluj.ro/cinema-media-

romana/master/digital-interactive-arts/ 

- Individual research project, in English, for the Film and Audiovisual Studies Master’s. More 

info on the programme here: https://teatrufilm.ubbcluj.ro/en/cinema-media-

romana/master/film-and-audiovisual-studies/ 

For programs where applications are based on interview, please check the regulations: 

https://teatrufilm.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2022/07/Admission-regulations-2022-

MASTER-EN-1.pdf 
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