METODOLOGIE PROPRIE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (3 ani)
SESIUNEA IULIE 2016
I. INFORMAŢII GENERALE
Admiterea în Universitatea de Artã şi Design din Cluj-Napoca se face prin concurs în
conformitate cu prevederile:
 Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 138,
142, 145, 151, 156, 199, 200, 277 şi 304 alin. (17),
 Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare,
 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi
postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,
 Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au
primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul
preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de
cercetare, cu modificările şi completările ulterioare,
 Hotărârea Guvernului nr. 575 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Nomenclatorului
domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor
de învăţământ superior,
 Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi
pentru modificarea unor acte normative,
 Ordinului nr. 3107/2016 din 27 ianuarie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru
privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de
doctorat pentru anul universitar 2016 – 2017,
şi cu prevederile prezentei metodologii.
Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se organizează pe domenii de
licenţă/programe de studii acreditate sau autorizate provizoriu în cadrul UAD Cluj-Napoca, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Concursul pentru admiterea la toate formele de învăţământ pentru studiile universitare de licență
se poate organiza în sesiuni, în condiţii identice, înainte de începerea anului universitar.
Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca organizează concursul de admitere pentru
domeniul de studiu: ARTE VIZUALE, pe numărul de locuri defalcat pe specializări/programe de
studii şi aprobat de Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice.

Specializările/programele de studii universitare de licență pentru care UAD Cluj-Napoca
organizează concurs de admitere sunt următoarele:
1. Arte plastice (Pictură)
2. Arte plastice (Sculptură)
3. Arte plastice (Grafică)
4. Arte plastice (Fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii)
5. Conservare și restaurare
6. Ceramică-sticlă-metal
7. Arte textile–design textil
8. Modă–design vestimentar
9. Design
10. Istoria și teoria artei
Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă:









cetăţenii români absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă
cu aceasta. Candidaţii, cetăţeni români, care au efectuat studiile în afara României au
obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a acestor studii
eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale şi
Cercetării Ştiinţifice;
cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege
pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea
studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de
specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice înainte de
înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a
prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor. Pentru echivalarea
studiilor, cetăţenii mai sus menţionaţi pot depune la secretariatul universităţii,
documentele prezentate în anexa 1 a acestei metodologii, începând cu data de 1 februarie
2016, data publicării în Monitorul Oficial a Ordinului nr. 3107/2016 din 27 ianuarie 2016
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii
universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016 – 2017 şi
până cu maximum 15 zile înainte de încheierea perioadei de înscriere la concursul de
admitere, în funcţie de sesiunea de admitere la care candidatul va participa – iulie sau
septembrie.
cetăţenii din Republica Moldova, care au absolvit liceul în România vor candida în
aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, pe locuri finanţate de la bugetul de stat repartizate
în acest sens de ministerul de resort, sau pe locuri cu taxă; cetăţenii Republicii Moldova,
absolvenţi ai unor licee din Republica Moldova pot candida la concursul de admitere
numai prin centrele de selecţie, cu respectarea criteriilor de admitere şi în conformitate cu
prevederile metodologiei privind şcolarizarea cetăţeniilor din Republica Moldova sau pe
locuri cu taxă prin participarea la concursul de admitere organizat de universitate;
cetăţenii români de etnie rromă vor candida în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, pe
locuri finanţate de la bugetul de stat repartizate în acest sens de M.E.N.C.Ş. sau pe locuri
cu taxă;
cetăţenii din ţările terţe UE sunt înscrişi la studii în România prin îndeplinirea
cumulativă a următoarelor condiţii de eligibilitate:
depunerea la sediul universităţii a dosarului de înscriere (vezi anexa 2 a prezentei
metodologii) până cel târziu la data de 5 august 2016 şi primirea scrisorii de
acceptare la studii din partea universităţii;
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promovarea testului de aptitudini organizat pentru învăţământul superior de artă,
test care va fi susţinut în cadrul universităţii. Acest test va fi susţinut după
primirea scrisorii de acceptare la studii.
Cuantumul taxelor de şcolarizare pentru cetăţenii străini din ţările terţe este
prevăzut în O.U.G. 22/2009, aprobată prin Legea 1/2010. M.E.N.C.Ș. –
D.G.A.E.R.I. va elibera scrisorile de acceptare la studii în baza acceptului
universităţii.

La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini
au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de
către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice sau să facă
dovada cunoaşterii limbii române, conform metodologiilor de şcolarizare în România a cetăţenilor
străini din state terţe sau a românilor de pretutindeni, după caz. Aceeaşi condiţie se impune şi în
cazul transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate care, potrivit
legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţeni străini. În situaţia în care studentul se transferă de la o
universitate din străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută de statul român.
În cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca concursul de admitere la studii
universitare de licenţă se susţine în limba română.
Pentru programele de licenţă şcolarizate în limba română, la solicitarea scrisă a candidaţilor care
au susţinut la bacalaureat şi proba la limba şi literatura maternă, concursul de admitere se poate
susţine şi în limbile materne respective, cu respectarea autonomiei universitare.
În anul 2016 concursul de admitere se va desfãşura în perioada 18 iulie 2016 – 1 august
2016. Organizarea concursului, alcãtuirea comisiilor de concurs, stabilirea subiectelor şi a
tematicilor de concurs pe specializãri/programe de studii, a baremurilor şi a modalitãţilor de
notare şi calculare a mediilor, modul de anunţare a rezultatelor cu referiri directe la primirea şi
soluţionarea contestaţiilor sunt de competenţa universitãţii.
Mediile generale de admitere obţinute de candidaţi la concurs sunt valabile numai la Universitatea
de Artã şi Design din Cluj-Napoca şi strict pentru specializarea/programul de studii la care au
candidat.
II. CONDIŢII GENERALE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, pentru anul universitar 2016/2017, se face în
perioada 18 – 22 iulie 2016 la secretariatele facultãţilor din cadrul universității. Se pot înscrie la
concursul de admitere absolvenţi de liceu cu diplomã de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu
aceasta.
Nu constituie criterii de interzicere a participãrii la concursul de admitere ori criterii de selecţie:
vârsta, sexul, etnia, limba maternă, religia, rasa, apartenenţa politică, apartenenţa la organizaţii
legal constituite (ori a căror activitate nu încalcă legile statului român) sau bolile acute ori cronice
care nu prezintă risc pentru colectivitate, inclusiv SIDA.
Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa cererea de înscriere (online pe
site-ul www.uad.ro) în care vor menţiona, sub semnãturã proprie, toate datele solicitate în
formularul respectiv.
La cererea de înscriere se anexeazã urmãtoarele acte:
 diploma de bacalaureat (sau echivalentă) în original sau copie legalizată la care se
anexează adeverinţa emisă de instituţia unde se află actele în original (pentru
absolvenţii de liceu din anul 2016 se poate prezenta adeverinţa de susţinere a
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bacalaureatului, în original, sau copie legalizată la care se anexează adeverinţa emisă
de instituţia unde se află actele în original, după caz - dosar de admitere sau dosar de
studii la altă facultate);
Candidaţii declaraţi reuşiţi care nu au depus actele în original vor trebui să le prezinte până la
data de 4 august 2016, în caz contrar vor pierde locul câştigat prin concursul de admitere.
Candidaţii declaraţi reuşiţi în urma concursului de admitere, care au promovat examenul de
bacalaureat în anul 2016 vor depune, în original, adeverinţa care atestă promovarea
examenului naţional de bacalaureat.
 certificatul de naştere în copie legalizatã;
 copie după Cartea de identitate sau Buletinul de identitate;
 adeverinţa medicalã tip (eliberatã de cabinetele medicale şcolare, de dispensarul teritorial
sau de medicul de familie, dupã caz, din care sã rezulte cã sunt apţi pentru efectuarea
studiilor universitare de licenţă în domeniul arte vizuale);
 3 fotografii tip buletin;
 adeverinţã din care sã rezulte calitatea de student, pentru studenţii care urmeazã o a doua
specializare, precum şi forma de finanţare (buget sau taxă);
 diplomã de licenţã sau diploma echivalentã cu aceasta, pentru absolvenţii care doresc sã
urmeze o a doua specializare, în original sau copie legalizatã, însoţite de adeverinţã din
care sã rezulte tipul de finanţare a absolventului în timpul studiilor (buget sau taxã);
 dovada plății taxei de înscriere la concursul de admitere , în valoare de 200 lei (chitanță de
la casieria universității sau copie după ordinul de plată/mandat poștal);
 în situaţii deosebite candidaţii pot solicita scutirea de la plata taxelor de înscriere la
concursul de admitere sub rezerva prezentării de acte doveditoare: copii legalizate
dupã certificatele de deces ale pãrinţilor în cazul celor orfani de ambii pãrinţi; adeverinţe
de la Casa de copii în cazul celor care locuiesc acolo; copie legalizată a certificatului de
deces al părintelui erou martir al Revoluţiei sau, după caz, a certificatului medical ori a
altui act doveditor, în situaţia în care însuşi candidatul a fost rănit în lupta pentru victoria
Revoluţiei din Decembrie 1989; adeverinţe de venit ale pãrinţilor sau ale susţinãtorilor
legali - ori, dupã caz- ale candidaţilor; adeverinţã cã pãrinţii fac parte din categoria
personalului didactic aflat în activitate;
 Scrisorea de motivaţie, conform anexei 3 la prezenta metodologie, pentru candidaţii care
se înscriu la specializarea/programul de studii Istoria şi teoria artei. Aceasta va fi
secretizată, de către personalul din cadrul compartimentului secretariat, anterior evaluării
de către comisie.
Cererea de înscriere la concursul de admitere completată şi semnată de candidat, împreună cu
actele menţionate mai sus, vor fi introduse în dosarul plic, pe care candidatul va scrie citeţ, cu
majuscule, numele, iniţiala tatălui, prenumele candidatului şi specializarea/programul de studii la
care doreşte să susţină concurs de admitere (specializarea/programul de studii înscris pe dosar
trebuie să corespundă cu specializarea/programul de studii înscris pe cererea de înscriere la
concursul de admitere).
Dosarul cu acte se predă personalului de la secretariat, care verifică actele depuse şi eliberează
legitimaţia de concurs. Candidaţii vor verifica, pe loc, corectitudinea înscrierii datelor în
legitimaţia de concurs.
Verificarea dosarelor de concurs ale candidaţilor are drept scop depistarea din timp a unor
eventuale greşeli intervenite în cursul operaţiei de înscriere, cum ar fi: înscrierea incorectă a
specializării/programului de studii, lipsa unor acte, etc. În toate aceste cazuri, întreaga răspundere
revine compartimentului secretariat.

4

III. CONDIŢII SPECIALE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
Universitatea prevede la fiecare specializare/program de studii un numãr limitat de locuri pentru
"alte situaţii" :
a. absolvenţii de liceu care au obţinut premii I, II, III, la concursuri naţionale –
recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice - în ultimii doi
ani de studiu pot fi admişi fără concurs, în limita locurilor finanţate de la bugetul de
stat, aprobate prin hotărâre de guvern, la acele specializări/programe de studii care
corespund disciplinelor la care au fost distinşi. Candidaţii la studiile universitare de
licenţă care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III,
menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea
concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget, la acele specializări/programe
de studii care corespund disciplinelor la care au fost distinşi. Lista acestora se aprobă
prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice. Aceştia vor
depune la înscriere mapa cu lucrări proprii pentru confirmare de către Comisia centrală
de admitere. Lista celor admişi fără concurs va fi validată de către Consiliul de
administraţie al universitãţii şi apoi va fi afişată în ziua precedentă primei probe.
b. absolvenţii cu diplomã ai învãţãmântului universitar artistic de scurtã duratã,
promoţiile 2007 şi anterioare pot continua studiile în cadrul profilului iniţial sau
apropiat (prin concurs) la universitate în limita numãrului de locuri disponibile şi în
condiţiile stabilite de Senat. Numãrul de locuri în acest caz este stabilit de Senat astfel
sã nu determine constituirea de noi formaţii de studiu. Pentru aceastã categorie de
candidaţi, concursul va consta în "Interviul cu prezentarea mapei cu lucrãri practice".
Candidaţii admişi vor susţine ulterior examene de diferenţã stabilite de Consiliile
facultãţilor şi vor fi înscrişi în anul de studiu corespunzãtor în urma examenelor
recunoscute şi promovate.
Absolvenţii cu diplomã de licenţã pot urma a doua specializare în regim cu taxã (dacă au studiat
în regim bugetat) sau pe locuri finanţate de la bugetul de stat (dacă au studiat în regim cu taxă),
susţinând doar anumite probe de concurs, după cum urmează:
 absolvenţii facultãţilor din profilul arte vizuale vor susţine numai proba "Interviu cu
prezentarea mapei cu lucrãri practice"
 absolvenţii facultăţilor celorlalte domenii vor susţine toate probele concursului de admitere
pentru specializarea la care candidează.
Aceştia vor depune la înscriere şi diploma de licenţă.
IV. CONCURSUL DE ADMITERE: PROBE ȘI CALENDAR
Concursul de admitere la specializările/programele de studii Arte plastice (pictură), Arte
plastice (sculptură), Arte plastice (grafică), Arte plastice (fotografie-videoprocesarea
computerizată a imaginii), Conservare și restaurare, Ceramică-sticlă-metal, Arte textile–
design textil, Modă–design vestimentar și Design cuprinde:
1. Proba generală de desen (probă practică). Proba este eliminatorie şi va fi evaluată cu
calificativul „admis” sau „respins”.
2. Proba practică, specifică fiecărei specializări/program de studii;
3. Proba orală: Interviu pe baza mapei cu lucrãri practice.

5

Concursul de admitere la specializarea/programul de studii Istoria și teoria artei cuprinde:
1. Proba 1 (probă eliminatorie): evaluarea Scrisorii de motivație a candidatului (conform
formularului anexat) și notarea acesteia cu „admis” sau „respins”
2. Proba 2 (probă de ierarhizare): evaluarea performanțelor școlare ale candidatului
prezentate în dosarul candidatului prin prisma mediei obținute la examenul de
bacalaureat
Nu se vor programa două probe de concurs în aceeaşi zi, pentru acelaşi candidat.
Concursul de admitere în anul 2016 va avea următorul calendar unitar de la înscriere până la
afişarea rezultatelor finale, după cum urmează:
ÎNSCRIERE
18 – 22 iulie 2016:

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere (taxa de înscriere
la concursul de admitere este de 200 ron/candidat)

PROBA ELIMINATORIE
25 iulie 2016:

Proba generală de desen - probă practică, eliminatorie. Această probă
este susținută de candidații la specializările/programele de studii Arte
plastice (Pictură), Arte plastice (Sculptură), Arte plastice (Grafică),
Arte plastice (Fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii),
Conservare și restaurare, Ceramică-sticlă-metal, Arte textile – design
textil, Modă – design vestimentar și Design
Proba de evaluare a scrisorii de motivaţie a candidatului (realizată conform
anexei 3 la prezenta metodologie) – probă eliminatorie. Această probă se
adresează DOAR candidaţilor înscrişi la specializarea/programul de studii
Istoria şi teoria artei.

26 iulie 2016:

Afişarea rezultatelor probei eliminatorii, depunerea şi soluționarea
contestaţiilor.
EXAMENUL DE SELECŢIE

27 iulie – 28 iulie 2016:

Proba practică, specifică fiecărei specializări/program de studii*
Proba de evaluare a performanțelor școlare ale candidatului (media
de la examenul de bacalaureat) pentru specializarea/programul de
studii Istoria şi teoria artei

29 iulie 2016:

Proba orală: interviu pe baza mapei cu lucrãri practice (probă
valabilă pentru toate specializările/programele de studii, exclusă
fiind doar specializarea/programul de studii Istoria şi teoria artei);

30 iulie 2016:

AFIŞAREA REZULTATELOR EXAMENULUI DE SELECŢIE

31 iulie – 1 august 2016:

DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR

1 august 2016:

REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR
FINALE
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* Probă practică, specifică fiecărei specializări/program de studii, constă în:
- la specializarea/programul de studii Arte plastice (Picturã): proba de culoare
- la specializarea/programul de studii Arte plastice (Sculpturã): proba de modelaj
- la specializarea/programul de studii Conservare şi restaurare: proba de culoare
- la specializarea/programul de studii Arte plastice (Graficã): proba de desen
- la specializarea/programul de studii Arte plastice (Fotografie-videoprocesarea
computerizatã a imaginii): proba de fotografie
- la specializarea/programul de studii Ceramicã-sticlã-metal: proba de culoare
- la specializarea/programul de studii Arte textile- design textil: proba de culoare
- la specializarea/programul de studii Modă – design vestimentar: proba de culoare
- la specializarea/programul de studii Design: proba de desen şi proiect, la alegerea
comisiei

V. DESFÃŞURAREA PROBELOR DE CONCURS:
REPARTIZAREA ȘI ACCESUL CANDIDAȚILOR ÎN SĂLILE DE CONCURS,
ENUNŢAREA TEMELOR DE CONCURS ŞI ALTE INFORMAȚII RELEVANTE
În vederea desfășurării optime a probelor practice de concurs, candidații înscriși la
specializările/programele de studii Arte plastice (Pictură), Arte plastice (Sculptură), Arte
plastice (Grafică), Arte plastice (Foto-videoprocesare computerizată a imaginii), Conservare
și restaurare, Ceramică-sticlă-metal, Arte textile–design textil, Modă–design vestimentar și
Design vor fi repartizați pe săli de concurs. Candidaţii înscrişi la specializarea/programul de
studii Istoria şi teoria artei NU vor fi repartizaţi pe săli deoarece probele specifice acestei
specializării/program de studii nu sunt probe practice.
Repartizarea candidaţilor pe săli de concurs se face în ordine strict alfabetică, potrivit
numărului de locuri din fiecare sală. Editarea pe calculator a listelor cu repartizarea candidaţilor
pe săli se face în 3 exemplare: unul pentru afişare la avizierul clădirii, unul pentru lipire pe uşa
sălii de concurs şi unul pentru dosarul concursului de admitere. Afişarea listelor cu repartizarea
candidaţilor se face într-un loc uşor accesibil şi vizibil, cel mai tîrziu în ziua dinaintea primei
probe. Candidaţii trebuie să verifice corectitudinea tuturor datelor din listele de concurs
afişate, să comunice operativ personalului de la secretariat eventualele inadvertenţe şi să
identifice din timp amplasarea sălii de concurs în clădirea în care va avea loc proba de
concurs.
Ora începerii și durata de desfăşurare a probelor de concurs se vor afișa cu cel puțin 24 de
ore înainte de începerea probelor. Pentru probele la care examinarea se desfăşoară individual –
cum este cazul probei orale: interviu pe baza mapei de lucrări – se va indica şi ora aproximativă
de intrare în examen a fiecărui candidat.
Accesul candidaţilor în sala de concurs se admite numai cu o oră înainte de cea a începerii
probei de concurs, în baza prezentării legitimaţiei de concurs și a cărții de identitate sau a
adeverinţei de identitate eliberată de Poliţie. Lipsa uneia dintre ele conduce la excluderea din
sală pentru acea zi. Nu se admite în sala de concurs utilizarea calculatoarelor sau a altor aparate
electronice audio - vizuale. Candidaţii nu pot părăsi sala de concurs decât după o oră de la
deschiderea plicurilor cu subiecte. Părăsirea sălii de concurs nu se poate face decât definitiv, cu
predarea lucrării pe bază de semnătură.
Candidaţii care nu vor fi prezenţi în sală în momentul deschiderii plicurilor cu subiecte pierd
dreptul de a mai susţine proba respectivă.
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Materialele suport de lucru necesare pentru desfãşurarea concursului de admitere (hârtie,
carton, lut de modelaj, materiale fotosensibile, precum şi aparaturã foto etc.) vor fi puse la
dispoziţia candidaţilor de cãtre administraţia universitãţii, toate fiind de aceeaşi calitate. Celelalte
materiale precum creionul, cãrbunele, pigmenţii (acuarele, tempera, guaşe, vopsele acrilice, ulei,
tuşuri colorate etc.) vor fi asigurate de cãtre candidaţi. Lista materialelor cu care se va putea
lucra la fiecare specializare/program de studii, va fi fãcutã public cu minimum 7 zile înainte
de concursul de admitere.
Mapa cu lucrãri va fi adusã de cãtre candidat în ziua fixatã pentru proba respectivã.
Procedurile ce vor fi îndeplinite în vederea desfășurării probelor de concurs sunt
următoarele:
a. Dupã aşezarea candidaţilor în sãli, se aduc plicurile sigilate care conţin enunţul temelor. Apoi
un membru al comisiei de admitere anunţã tema, indicând timpul şi tehnica de lucru şi tot ceea ce
priveşte proba respectivã. Ulterior, hârtia cu tema dactilografiată este afişatã într-un loc vizibil,
astfel încât candidații să aibă acces la aceasta pe parcursul probei.
Modelul viu sau obiectele alese de comisie se aşeazã în faţa candidaţilor, în condiţii similare
pentru toate atelierele aceleiaşi specializãri, în prezenţa unui membru delegat din partea comisiei
centrale de admitere.
b. La începutul probei, un membru al comisiei de admitere trece prin fiecare atelier şi întreabã
dacã au apãrut aspecte neprevãzute care se cer a fi semnalate comisiei centrale de admitere.
c. Toate cazurile speciale care pot ridica probleme în faţa comisiei vor fi consemnate în procesul
verbal al concursului cu precizarea mãsurilor luate.
d. Probele practice se vor desfãşura într-un timp egal de lucru pentru fiecare candidat de la aceeaşi
specializare/program de studii, conform programãrii.
e. Dupã expirarea timpului prevãzut pentru desfãşurarea probei, candidaţii pãrãsesc sãlile
predând, sub semnãturã, supraveghetorului de salã, lucrarea finalizatã, în prezenţa a cel puţin a
unui alt candidat. Fiecare atelier se sigileazã la plecare de cãtre membrii comisiei. Supraveghetorii
vor asigura ca în momentul pãrãsirii atelierului candidaţii sã nu plece cu lucrãri.
f. Este interzisă cu desăvârşire depăşirea timpului destinat probei. Candidaţii care nu au terminat
lucrările le predau în faza în care se află.
g. La sfârşitul probelor practice de concurs, candidaţii îşi grupeazã lucrãrile într-o mapã şi le
predau comisiei; aceasta, dupã o prealabilã amestecare, decide modalitatea de numerotare a
mapelor.
Candidaţii care nu respectă prezenta Metodologie, sunt exmatriculaţi din concurs. Decizia
exmatriculării o ia Comisia Centralã de admitere, la propunerea Comisiei de supraveghere a sălii
în care s-a aflat candidatul.
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VI. ALCÃTUIREA COMISIILOR DE NOTARE. NOTAREA
a. Comisia centralã de admitere este propusă de Consiliul de administraţie al universităţii,
aprobatã de Senat şi este numită prin decizia rectorului universităţii.
b. Comisiile de notare sunt propuse de Consiliul de administraţie al universităţii şi sunt numite
prin decizia rectorului universităţii, acestea fiind alcãtuite pe specializări/programe de studii, din
trei-cinci cadre didactice.
c. Corectarea lucrărilor se va face în săli special amenajate în acest scop, supravegheate de către
persoane desemnate de Comisia Centralã de admitere
d. Fiecare membru al comisiei va nota pe borderou individual.
e. Probele practice vor fi evaluate cu note de la 1 la 10, proba eliminatorie va fi notată cu
admis/respins.
f. Unde existã douã probe practice notarea se va face având cele douã lucrãri aşezate împreunã.
g. Lucrãrile vor fi evaluate cu note de la 1 la 10.

VII. STABILIREA ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR CONCURSULUI,
CONTESTAȚII
După finalizarea notării la proba eliminatorie (cu calificativ „admis” sau „respins”), se procedează
la afișarea rezultatelor la loc vizibil, nu mai târziu de ora 23.00 a zilei desfășurării probei.
Candidații declarați respinși pot să depună contestații. Eventualele contestații se adresează
comisiei centrale de admitere și se depun la secretariatul universității nu mai târziu de ora 14.00 a
zilei ulterioare desfășurării probei. Lucrãrile ale cãror notãri au fost contestate vor fi resigilate şi
recorectate de cãtre alte cadre didactice decât cele care le-au corectat în timpul concursului.
Universitatea este singura în mãsurã sã decidã asupra temeiniciei contestațiilor.
După soluționarea contestațiilor, se procedează la afișarea rezultatelor finale pentru proba
eliminatorie. Candidații care obțin la proba eliminatorie calificativul „admis” se califică pentru
participarea la examenul de selecție care se desfășoară conform celor menționate la punctul IV al
prezentei metodologii.
EXAMENUL DE SELECȚIE
După încheierea probelor de concurs, pentru candidații înscriși la specializările/programele de
studii Arte plastice (Pictură), Arte plastice (Sculptură), Arte plastice (Grafică), Arte plastice
(Foto-videoprocesare computerizată a imaginii), Conservare și restaurare, Ceramică-sticlămetal, Arte textile–design textil, Modă–design vestimentar și Design se procedează la
evaluarea fiecărei probe în parte: se acordă o notă (media aritmetică a tuturor notelor acordate de
membrii comisiei) pentru proba practică și o notă (media aritmetică a tuturor notelor acordate de
membrii comisiei) pentru proba orală. Calculul mediei generale la examenul de selecţie pentru
candidații mai sus menționați se realizează după cum urmează:
 Media la Proba practică reprezintă 2/3;
 Media la Proba orală reprezintă 1/3.
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Pentru candidații înscriși la specializarea/programul de studii Istoria și teoria artei, nota la
examenul de selecție este egală cu media obținută de candidat la examenul de bacalaureat.
Selecţia (ierarhizarea) candidaților se face în ordinea descrescãtoare a mediei generale obţinute în
concurs:
a.
b.

pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, în limita numãrului aprobat de
Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice,
pentru locurile cu taxã, în limita numãrului aprobat de universitate, conform
capacităţii de şcolarizare aprobate de ministerul de resort.

În cazul în care, la una dintre specializări/program de studii, doi sau mai mulți candidați obţin
medii generale egale, se utilizează ca și criteriu de departajare media obţinută la Proba
practică. Dacă se obțin medii egale şi la proba practică, se vor utiliza ca şi criterii de departajare
suplimentare, în ordinea enumerării, următoarele:
1. media obţinută de candidat la examenul de bacalaureat
2. în cazul menţinerii egalităţii şi după utilizarea primelor două criterii de departajare, se va
proceda la resusţinerea probei practice în vederea departajării.
Pentru candidaţii înscrişi la specializarea/programul de studii Istoria şi teoria artei se va utiliza
ca şi criteriu de departajare nota obținută la examenul de bacalaureat la proba limba și literatura
română. În cazul în care nu s-a putut efectua departajarea în virtutea acestui criteriu, se va lua în
considerare nota obținută la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului.
Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia centralã de admitere
a Universitãţii de Artã şi Design din Cluj-Napoca se aduc la cunoştinţa celor interesaţi, prin
afişare.
Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5
(cinci).
Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de
clasificare numai la Universitatea de Artă și Design, instituţie de învăţământ superior la
care aceştia au candidat.
Odatã cu listele se afişeazã şi termenul în care se pot depune contestaţiile. Se admit contestaţii
numai la proba practică. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele probelor practice, se
depun la comisia de admitere din cadrul Universitãţii, în termen de 48 de ore de la afişarea
rezultatelor. La probele orale nu se admit contestaţii.
Termenul de rezolvare a contestaţiilor este de cel mult 3 zile de la expirarea termenului de
depunere a acestora.
Universitatea este singura în mãsurã sã decidã asupra temeiniciei contestaţiilor. Lucrãrile ale cãror
notãri au fost contestate vor fi sigilate şi recorectate de cãtre alte cadre didactice decât cele care
le-au corectat în timpul concursului.
Lucrãrile notate peste 9,00, primite la contestaţie, se admit dacã în urma recorectãrilor se obţin
note care conduc la o medie egalã sau superioarã ultimului candidat admis. Se vor admite
contestaţiile depuse pentru lucrãrile notate sub 9,00 sau cu 9,00 la care, prin recorectare, se obţine
o medie mai mare cu cel puţin un punct.
Validarea modificãrii mediei iniţiale a unei lucrãri, de cãtre comisia de contestaţii, atrage dupã
sine recalcularea mediei generale a candidatului respectiv, precum şi aducerea acestuia pe poziţia
corespunzãtoare din lista generalã de clasificare a candidaţilor, în ordinea mediilor, cu toate
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consecinţele care decurg pentru el; în oricare din situaţii, aplicarea acestor prevederi nu va
influenţa în nici un fel situaţia celor declaraţi admişi iniţial.
Comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face prin afişare. Dupã expirarea termenului de
rezolvare şi rãspuns la contestaţii, rezultatul concursului de admitere se considerã definitiv şi nu
mai poate fi modificat. Rezultatele concursului de admitere rămân afişate la loc vizibil şi
permanent timp de 45 zile.
Ciornele precum şi colile-tip anulate pentru fiecare probă se împachetează şi se păstrează separat,
sub cheie, 30 de zile de la încheierea concursului, după care se distrug sub supravegherea unui
membru al comisiei centrale de admitere.
Studenţii admişi şi înmatriculaţi la studii în anul I în urma concursului de admitere sesiunile 2014
şi 2015, vor fi clasificaţi pe locurile bugetate, la sfârşitul anului universitar 2015/2016, conform
“Regulamentului privind repartizarea locurilor de studiu bugetate în funcţie de performanţele
studenţilor în procesul didactic în cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca”.
Studenţii, din categoria de mai sus, care au fost admişi pe locuri cu taxă se pot prezenta la
concursul de admitere în vederea trecerii în regim finanţat de la bugetul de stat, în limita
numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat. În cazul în care sunt declaraţi admişi, vor fi
înmatriculaţi în anul I de studiu.

VIII. INFORMAŢII DIVERSE
a. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar
2015 - 2016 prezintă la înscriere diploma de bacalaureat sau adeverinţa eliberată de către instituţia
de învăţământ.
b. Prin excepţie de la alin. (a) pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în
sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2015 - 2016, în baza acordului scris al UAD ClujNapoca, universitatea se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al
învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor
obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa
eliberată de către instituţia de învăţământ.
c. Candidaţii care au fost admişi pe locuri finanţate de la bugetul de stat la mai multe universitãţi
trebuie sã opteze pentru Universitatea de Artã şi Design din Cluj-Napoca prin prezentarea
dosarului cu actele în original în perioada 1 august 2016 - 4 august 2016, semnând şi contractul
de studii. Neprezentarea diplomei de bacalaureat sau a adeverinţei în original, pentru candidaţii
care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2016, din vina exclusivă a candidatului admis,
în termenul stabilit prin prezenta metodologie, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de
stat. Adeverinţa cu rezultatele de la examenul de bacalaureat este valabilă doar pentru candidaţii
care au promovat examenul de bacalaureat/ în sesiunea 2015 – 2016.
d. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii
concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat
declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de
licenţă. Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru
programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea
diplomei/atestatului/adeverinţei de bacalaureat în original, la facultatea pe care doreşte să o
urmeze, respectând termenul de depunere stabilit mai sus.
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e. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către
studenţi.
f. Candidaţii admişi la a doua specializare/program de studii în învãţãmântul superior de stat pot
urma studiile astfel:
 dacã prima specializare/program de studii s-a desfăşurat în regim finanţat de la
bugetul de stat, cea de a doua specializare/program de studii va fi în regim cu taxã;
 dacã prima specializare/program de studii s-a desfăşurat în regim cu taxã în
învãţãmântul de stat sau particular, cea de a doua specializare/program de studii
poate fi urmată în regim finanţat de la bugetul de stat, dacã au fost admişi în limita
locurilor finanţate de la bugetul de stat.
 studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat, înmatriculaţi în anii precedenţi
pe locuri bugetate, exmatriculaţi, care renunţă la continuarea studiilor sau decid să
urmeze o a doua specializare sau o altă specializare în cadrul aceleiaşi universităţi
sau într-o altă universitate, beneficiază de subvenţia de la buget de stat numai pe
durata legală de studii (se scad din durata de studiu a noii specializări, anii de
studiu cu finanţare de la buget de care a beneficiat la specializarea iniţială).
e. Candidaţii declaraţi admişi cu taxă în urma concursului de admitere, vor achita 20% din
valoarea taxei anuale de şcolarizare în perioada 1 august 2016 - 4 august 2016, semnând şi
contractul de studii. Neîndeplinindu-se această prevedere se pierde dreptul câştigat în urma
concursului de admitere.
Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca are obligaţia să restituie, după afişarea
rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea
unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.
Actele candidaţilor care doresc să le retragă vor fi restituite la cerere titularului actelor sau unui
împuternicit notarial.
Locurile neconfirmate sunt ocupate astfel:
 pe locurile finanţate de la bugetul de stat trec primii reuşiţi pe locuri cu taxă, în ordinea
mediilor şi a locurilor rămase libere;
 locurile cu taxă sunt ocupate în ordinea descrescătoare de mediilor prin încheierea
contractului de şcolarizare.
Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia de a se înscrie în anul universitar prin completarea fişei de
înscriere, în termen de 5 zile de la începerea acestuia, în caz contrar se consideră că renunţă la
calitatea de student dobândită prin concursul de admitere. Candidaţii admişi, care au completat
fişa de înscriere în anul universitar, sunt înmatriculaţi în anul I de studiu prin Decizia Rectorului
Universitãţii. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol unic cu
un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările /
programul/programele de studii la care au fost admişi.
Înmatricularea în anul I de studiu a studenţilor care au promovat examenul naţional de bacalaureat
în anul 2016, pe locurile bugetate, se face pe baza adeverinţei care atestă promovarea examenului
naţional de bacalureat, în original.
Până la înmatricularea în anul I, candidaţilor nu li se pot elibera adeverinţe care să certifice
situaţia lor la admitere, deoarece până atunci ei nu au relaţii instituţionale cu UAD ClujNapoca.
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În cazul în care, pe parcursul anului I de studii se constatã nepaternitatea lucrãrilor din mapã,
studentul respectiv va fi exmatriculat.
Dacă locurile scoase la concurs nu vor fi ocupate în urma concursului de admitere sesiunea iulie
2016, universitatea, în conformitate cu această metodologie, va putea organiza în luna septembrie
încă o sesiunea de admitere la studii universitare de licență.
Prezenta metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului Universităţii de Artă şi Design din ClujNapoca din data de 5 aprilie 2016.

Rector,
Prof. univ. dr. Radu-Marcel MORARU
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Anexa 1
Conform prevederilor legale în vigoare, respectiv O.M. nr. 3107 din 27 ianuarie 2016, cap. III art.
8 alin (1) “Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de
studii universitare, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea
ce priveşte taxele de şcolarizare”, după recunoaşterea studiilor efectuate de aceştia în ţările de
domiciliu de către direcţia de specialitate, respectiv Centrul Naţional de Recunoaştere şi
Echivalare a Diplomelor (CNRED), din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării
Ştiinţifice.
Precizăm că, pentru cetăţenii mai sus menţionaţi, CNRED emite adeverinţe de echivalare a
studiilor, pe baza cărora candidaţii pot fi înscrişi la Universitatea de Artă şi Design din Cluj –
Napoca, universitate de stat acreditată, care a fost evaluată instituţional de ARACIS obţinând
calificativul “grad ridicat de încredere”.
Prin urmare, nu mai este necesară emiterea Scrisorii de acceptare (Letter of Acceptance), de către
Direcţia Generală Relaţii Internaţionale.
Vă prezentăm, mai jos, lista actelor necesare în vederea echivalării studiilor efectuate în
străinătate:
1. Cerere pentru recunoaşterea studiilor în vederea admiterii la studii universitare de licenţă
2. Diploma de absolvire a liceului – copie legalizată şi foile matricole pentru toţi anii de liceu
– copii legalizate
3. Diploma de studii superioare – copie legalizate şi foaia matricolă/diploma supplement
(copie) – dacă este cazul
4. Documentul personal de identificare, în copie xerox (paşaport – copie după paginile
1,2,3,4 sau alt act de identitate care să dovedească cetăţenia într-un stat membru al UE,
SEE sau CE).
5. Dovada plăţii sumei aferente (pe chitanţă/ordin de plată/mandat poştal se va menţiona la
plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actele de studii)
Toate documentele menţionate mai sus vor fi prezentate în copii legalizate.
Documentele redactate în alte limbi decât limba engleză şi franceză vor fi traduse în limba română
sau în limba engleză.
Diplomele de bacalaureat din statele menţionate mai jos vor fi însoţite de următoarele documente:

Brazilia – Vestibular

Chile - Prueba de selección universitaria

China - Chinese National University Entrance Examination (Gao Kao)

Cipru - examenele naţionale pentru liceu general (Hyperesia exetaseis)- media
minimă 10 sau Öğrenci Seçme Sınavı (examen național de selecție)

Columbia - Examen del estado

Ecuador - Cursos pre-universitarios

Grecia - Panelladikes exetaseis (examenele naţionale pentru liceu general) – media
minimă 10

Iran - Peeshdaneshgahe (Pre-University diploma)

Japonia - test național admitere (senta shiken)

Republica Moldova - Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei
din Republica Moldova, în original, pentru diplome emise anterior anului 2008

Noua Guinee - one-year foundation course

Peru - Curso preparatorio

Portugalia - Provas de Ingreso (media minimă 9,5)
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Spania - "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto";
Suedia - adeverință emisă de Verket för högskoleservice privind accesul la studii
universitare;
SUA - SAT (Scholastic Aptitude Test) sau ACT (American College Testing)
Turcia - ÖSS - Öğrenci Seçme Sınavı (examen național de selecție)
Venezuela - Prueba de Aptitud Academica

Diplomele din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la
Haga.
Suma percepută pentru recunoaşterea actelor de studii este de 50 ron şi poate fi plătită prin ordin
de plată sau mandat poştal, în care să fie menţionat contul de mai jos:
Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice
Cod fiscal: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ
Cetăţenii UE, SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene, care doresc sã susţină examenul de admitere în
învăţământul superior din România, vor depune la secretariatul universităţii documentele mai sus
enumerate începând cu data de 1 februarie 2016, data publicării în Monitorul Oficial a Ordinului
nr. 3107/2016 din 27 ianuarie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea
admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul
universitar 2016 – 2017 şi până cu maximum 15 zile înainte de încheierea perioadei de înscriere la
concursul de admitere, în funcţie de sesiunea de admitere la care candidatul va participa – iulie
sau septembrie.
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Anexa 2
Conform prevederilor legale în vigoare, respectiv O.M. 6000/2012, modificat prin O.M. 3359
MD/2013, cetăţenii din ţările terţe UE sunt înscrişi la studii în România prin îndeplinirea
cumulativă a următoarelor condiţii de eligibilitate:
depunerea la sediul universităţii a dosarului de înscriere până cel târziu la data de
5 august 2016 şi primirea scrisorii de acceptare la studii din partea universităţii
promovarea testului de aptitudini organizat pentru învăţământul superior de artă,
test care va fi susţinut în cadrul universităţii. Acest test va fi susţinut după
primirea scrisorii de acceptare la studii.
Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:
1. Cererea pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în Anexa nr. 2 a O.M.
3359MD/2013, completată la toate rubricile, în două exemplare;
2. Actul de studii – copie şi traducerea legalizată – care permite accesul persoanei în cauză
pentru forma respectivă de învăţământ (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia);
3. Foile matricole – copii şi traduceri legalizate – aferente studiilor efectuate;
4. Certificatul de naştere – copie şi traducere legalizată;
5. Copie de pe paşaport – valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de
acceptare la studii;
6. Certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că
persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni
incompatibile cu viitoarea profesie;
7. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română.
Candidaţii transmit dosarele direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care
optează. Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca evaluează dosarul şi comunică
Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice – Direcţia Generală Relaţii Internaţionale
lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi însoţită, în
mod obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completată
de solicitanţi. Direcţia Generală Relaţii Internaţionale va emite Scrisoarea de acceptare la studii pe
care o va transmite universităţii.
Înmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de Universitatea de Artă şi Design din
Cluj-Napoca.
La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele din Dosarul de candidatură, în original,
vizate spre autentificare de ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, dacă
studiile precedente nu au fost efectuate în România, într-o ţară a Uniunii Europene ori în
conformitate cu acordurile de asistenţă juridică încheiate de România cu state terţe.
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Anexa 3
Candidat:
Nume______________________
Prenume ___________________
Nr. legitimație concurs ______
Data: ___________
Semnătura: _________________

Sesiunea de admitere: .......................................................................................
Programul de studii universitare de licență ISTORIA ȘI TEORIA ARTEI
SCRISOARE DE MOTIVAŢIE
1. Expuneţi motivele care au stat la baza alegerii programului de studii universitare de licență
ISTORIA ȘI TEORIA ARTEI:

2. Menționați rezultatele obţinute în liceu (facultate, dacă este cazul) la disciplinele pe care le
consideraţi relevante pentru programul de studii ales și activităţile extra-curiculare din perioada
liceului (facultate, dacă este cazul), relevante pentru programul de studii ales precum olimpiade,
concursuri, expoziții, proiecte şcolare (universitare, dacă este cazul), referate / eseuri, etc.

17

3. Planuri de carieră: în ce domeniu de activitate şi unde (în ţară sau străinătate) doriţi să profesaţi:

Comisia de admitere:
Admis
Respins
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