
 

Anul I licență 

 
Informații despre ridicarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport, alături de completarea 

contractului de studii cuprinzând disciplinele de studiu. 

 

 

1. Programare ridicare carnete de student și legitimații de transport de la secretariat (Piața Unirii nr. 31) 

 

 

 

Program de studii / specializare Data Intervalul orar 

Pictură LUNI, 8 oct 10.00 – 15.00 

Sculptură LUNI, 8 oct 10.00 – 15.00 

Conservare și Restaurare LUNI, 8 oct 10.00 – 15.00 

Pedagogia Artelor Plastice & Decorat. LUNI, 8 oct 10.00 – 15.00 

Design LUNI, 8 oct 10.00 – 15.00 

Istoria și Teoria Artei LUNI, 8 oct 10.00 – 15.00 

Arte textile-Design textil MARȚI, 9 oct 10.00 – 15.00 

Ceramică-Sticlă-Metal MARȚI, 9 oct 10.00 – 15.00 

Modă-Design Vestimentar MARȚI, 9 oct 10.00 – 15.00 

Fotografie-Video-PCI MARȚI, 9 oct 10.00 – 15.00 

Grafică MIERCURI, 10 oct 10.00 – 15.00 

 

 

În zilele de LUNI și MIERCURI au prioritate la ridicarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport studenții care 

au cursuri / seminarii în aceeași zi (de la ora 13.00).  

 

 



2. Contractul de studii cuprinzând disciplinele de studiu presupune următorii pași: 
 

 

 

- completarea on-line (pe pagina personală a fiecărui student), în perioada 3 – 14 octombrie 2018, a                

contractului de studii cuprinzând disciplinele studiate* în anul universitar 2018-2019. După data de 14 octombrie nu                

se mai pot face modificări online la contractele de studiu cuprinzând disciplinele studiate. 

(*) În momentul alegerii disciplinelor opționale, vă rugăm să selectați disciplina în ambele semestre ale anului                

universitar (doar pentru programele de studii care cuprind discipline opționale începând cu anul I). Neprocedând               

în acest fel, contractul va fi modificat la secretariat, iar disciplinele opționale selectate pentru primul semestru vor                 

fi automat selectate și pentru al doilea semestru. 

 

 

- VINERI, 19 octombrie 2018, de la secretariatul UAD vor fi ridicate contractele de studii cuprinzând               

disciplinele de către studentul responsabil de program de studii / specializare. 

- fiecare student va semna până în data de 24 octombrie (miercuri), contractul de studii cuprinzând               

disciplinele care se va găsi la studentul responsabil de program de studii / specializare. 

- studentul responsabil de program de studii / specializare va aduce la secretariatul UAD contractele de studii                

ale colegilor în data de 24 octombrie (miercuri). 


