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FACULTATEA DE TEATRU ȘI FILM 
 
               CONCURSURI CARE SUPLINESC ADMITEREA 

 

Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE) (4 ani, cu frecvenţă) în limba română 

Candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III) la Olimpiada 
Națională de Arta actorului, secțiunea individual, vor primi calificativul „admis” la Etapa I – proba 
eliminatorie. Candidaţii olimpici pot fi admiși la această probă dacă depun la sediul facultăţii, la 
înscriere, diploma de premiant în original. 

Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI (REGIE) (4 ani, cu frecvenţă) în limba română 

Candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III) la la olimpiadele 
şcolare naționale organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale (Olimpiada Națională de Arta actorului, 
secțiunea individual; Olimpiada Națională de Arte vizuale, Arhitectură şi Istoria artelor; Olimpiada 
Națională de Coregrafie)  vor primi calificativul „admis” la Etapa I – proba eliminatorie. Candidaţii 
olimpici pot fi admiși la această probă dacă depun la sediul facultăţii, la înscriere, diploma de premiant 
în original. 

Specializarea TEATROLOGIE (JURNALISM TEATRAL) (3 ani, cu frecvenţă) în limba română  

Vor fi admiși cu media 10 candidații care au fost premiați cu premiul I, la secțiunile Dramaturgie, 
Publicistică teatrală la Concursul Național ProScenium, în ultimii doi ani. Concursul Național 
ProScenium este organizat de Facultatea de Teatru și Film în luna mai 2023. Site:  

https://teatrufilm.ubbcluj.ro/concursul-national-de-dramaturgie-scenaristica-publicistica-teatrala-si-
cinematografica/  

Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE) (4 ani, cu frecvenţă) în limba maghiară 

Concursuri care suplinesc admiterea  
- Premiul masculin/feminin (individual) la faza naţională a Concursului Național de Teatru 
„Bessenyei István” în una din ultimii 2 ani (2021-2023), se echivalează cu calificativul ”admis” 
la etapa I. eliminatorie.  
- Premiul I (individual) la faza națională a Olimpiadei Naționale de Arta Actorului, în unul din 
ultimii 3 ani (2021-2023), se echivalează cu calificativul ”admis” la etapa I. eliminatorie.  
Candidaţii din cazurile de mai sus pot fi înscrişi dacă depun, la sediul facultăţii, la înscriere, 
diploma de premiant la concurs/olimpiadă, în original. Se acceptă doar premiile individuale! 
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Specializarea TEATROLOGIE (JURNALISM TEATRAL) (3 ani, cu frecvenţă) în limba maghiară  

- Premiul I, II, III la faza internaţională a Olimpiadei internaționale de limba, literatura și cultura 
maghiară Apáczai Csere János (cls.X-XII), în una din ultimii 3 ani (2021-2023) se echivalează cu 
nota 10 la scrisoarea motivațională. 

- Premiul I, II, III la etapa natională a Olimpiadei de limba si literatura maghiară Mikes Kelemen 
(cls.X-XII), în una din ultimii 3 ani (2021-2023) se echivalează cu nota 10 la scrisoarea 
motivațională. 

- Premiul I la Concursul de creaţie teatrală pentru liceeni (b)irod, organizat de Departamentul 
Maghiar de Teatru, în una din ultimii 2 ani (2022-2023), se echivalează cu nota 10 la scrisoarea 
motivaţională. 

Candidaţii din cazurile de mai sus pot fi înscrişi dacă depun, la sediul facultăţii, la înscriere, diploma de 
premiant la concurs/olimpiadă, în original. 

 
Specializarea Filmologie (3 ani, cu frecvenţă) în limba română: 

Concursul Național de Dramaturgie, Scenaristică, Publcistică Teatrală și Cinematografică 
Proscenium 
La specializarea Filmologie, vor fi admiși cu media 10 candidații care au fost premiați cu premiul I, 
la secțiunile Scenaristică și Publicistică cinematografică la Concursul Național Proscenium, în 
ultimii doi ani. Candidații vor trebui să depună, la dosar, diploma sau adeverința, în original, care 
atestă câștigarea concursului. Informațiile despre concurs vor fi afișate pe pagina dedicată 
admiterii de pe site-ul Facultății de Teatru și Film: https://teatrufilm.ubbcluj.ro/cinema-media-
romana/admitere/ 

 

Specializarea Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Imagine de film și TV, 

Multimedia: sunet-montaj) (3 ani, cu frecvenţă) în limba română: 

- 
 

Specializarea Cinematografie, fotografie, media (Imagine de film și TV, Multimedia: sunet-montaj) 

(3 ani, cu frecvenţă) în limba maghiară: 

 
Concursul național de fotografie UBB, Departamentul Maghiar de Cinematografie și Media, a treia ediție   
6. februarie – 17. mai 2023.  

 
 
 

 
Decan, 
Prof.univ. dr. Liviu MALIȚA 
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