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Acte necesare la inscriere
1.
2.
3.
4.

diploma de licenta în original sau adeverinta de absolvire.
certificatul de naştere, în copie xerox, in conf.cu originalul
carte de identitate, xerox
adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că a făcut analiza sângelui avizul medicului
psihiatru, şi avizul medicului de familie că este apt pentru profilul şi specializarea la
care candidează.fisa medicala a candidatului trebuie sa contina si dovada vaccinarilor.
5. patru fotografii 3/4.
6. diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta precum şi diploma de absolvire
în original si copie pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare.
7. foaie matricolă
8. două plicuri timbrate
9. dosar plic
1. fisa inscriere;
2. diploma bacalaureat original+copie;
3. diploma de licenta original+copie / adeverinta ;
4. foaie matricola original+copie;
5. certificat nastere original+copie;
6. certificat casatorie - copie simpla ( daca e cazul);
7. fisa medicala tip;
8. acte doveditoare pentru cei care solicita scutire taxa inscriere (art.4);
9. 2 poze 3/4;
10. xerocopie simpla CI /BI;
11. dosar plic
1. diploma de bacalaureat, în original si în copie;
2. foaia matricolă, în original+copie;
3. diploma de licenţă sau echivalentă cu aceasta în original ;
4. foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original si copie;
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5. diploma de masterat în original si în copie (pentru candidaţii care au absolvit un
masterat);
6. foaie matricolă/supliment la diplomă în copie;
7. certificatul de naştere în copie legalizată;
8. certificatul de căsătorie în copie legalizată (în cazul celor care prin căsătorie şi-au
schimbat numele);
9. carte de identitate / buletin de identitate în copie, certificată de secretarul comisiei de
admitere;
10. două fotografii 3/4;
1. diplomă de bacalaureat original+copie ;
2. certificat de naștere în original+copie,
3. diploma de licență original+copie sau adeverință licență original+copie,
4. adeverință medicală eliberată de medicul de familie,
5. 2 foto 3/4,fotocopie a ci sau pașaport,
6. fotocopie certificat căsători-dacă este cazul,
7. o folie a4,
8. dosar plic.
1. diploma de bacalaureat în original;
2. diploma de licenţă (adeverința de licență) în original;
3. suplimentul la diplomă (foaia matricolă) în original + copie;
4. certificat de naştere în original + copie;
5. copie carte de identitate;
6. 3 (trei) fotografii 3/4 ;
7. fişa medicală tip (Anexa nr.2 – fişă medicală);
8. Anexa nr. 1 - pentru colectarea datelor personale;
9. cerere de înscriere (formular tip);
10. dosar plic.
1. fişa de înscriere (formular tipizat, se completează în momentul înscrierii);
2. certificat de naştere original+copie;
3. carte identitate (copie xerox);
4. diploma de bacalaureat (în original);
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5. diploma de licenţă (în original)*;
6. foaia matricola/suplimentul la diploma *;
7. fişă medicală tip;
8. 2 poze 3/4;
9. un dosar plic;
10. o folie pentru indosariere a4;
11. documente doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere
(vezi la scutiri de taxă);
12. proba de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru studiile
universitare de master organizate în limba engleză. *pentru absolventii promotiei 2017
se va elibera o adeverinţă de licenţă ce se va depune la dosar.
1. dosar plic,
2. copie după CI,
3. copie după certificatul de naștere,
4. diploma de bacalaureat,
5. diploma de licență sau adeverința in original,
6. suplimentul sau foaia matricola parțială din facultate,
7. adeverința medicală,
8. 2 poze 3/4,
9. acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea taxei de înscriere
1. cerere de înscriere şi un dosar plic;
2. diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă sau diploma echivalentă acesteia, însoţită
3. de foaia matricolă, în original si copie,
4. certificat de naştere original+copie;
5. certificat de căsătorie în copie (dacă este cazul);
6. 3 fotografii color 3/4;
7. Curriculum Vitae;
8. Scrisoare de Intenţie;
9. dovada de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleză,
franceză, germană etc.);
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10. declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar, privind finanţarea sau
nefinanţarea anterioară de la bugetul de stat a unor studii universitare de master. În
cazul finanţării se va preciza şi numărul semestrelor finanţate;
11. chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.
1. diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată
”conform cu originalul”;
2. diploma de licenţă în original sau copie certificată ”conform cu originalul”; absolvenţii
studiilor de licenţă din promoţia 2017 cărora nu li s-au eliberat diploma de licenţă şi
suplimentul la diplomă pot prezenta în locul acestora originalul adeverinţei-tip din care
să rezulte faptul că au absolvit studiile de licenţă şi au promovat examenul de licenţă,
media generală de licenţă, notele obținute la probele susținute la examenul de licenţă,
termenul de valabilitate a adeverinței şi faptul că nu a fost eliberată diploma.
Nedepunerea diplomei de licenţă şi a foii matricole/suplimentului la diplomă în
original (promoţiile 2016 şi anterioare), respectiv a adeverinţei în original (promoţia
2017), până la data de 17 septembrie 2017, din culpa candidatului admis, duce la
pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.
3. foaia matricolă/ supliment de diplomă în original sau în copie certificată ”conform cu
originalul”;
4. certificatul de naştere în copie certificată ”conform cu originalul”;
5. certificatul de căsătorie în copie certificată ”conform cu originalul” (în cazul celor care
prin căsătorie şi-au schimbat numele);
6. carte de identitate / buletin de identitate în copie, certificată de secretarul comisiei de
admitere;
7. două fotografii tip buletin de identitate;
8. adeverinţa medicală tip, în original (emisă de către medicul de familie);
9. dovada plăţii taxei de înscriere sau actele doveditoare pentru candidaţii care solicită
scutirea de plata taxei de înscriere la concursul de admitere.
10. fişă tip de înscriere sub semnătura proprie a candidatului (fişa tip se găseşte şi se
completează la data înscrierii, la secretariatul facultăţii);
11. fișele de repertoriu, prevăzute pentru specializarea aleasă, pentru candidații de la
specializările Stilistica Interpretării Muzicale, Artele spectacoului de teatru;
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12. Cerere tip pentru candidații la programul de studii masterale Artele spectacolului de
teatru, în care se va specifica modulul de studii pentru care se optează la înscrierea
pentru concursul de admitere: (MODUL I ARTA ACTORULUI DE TEATRU /
MODUL II ARTA ACTORULUI PENTRU TEATRUL MUZICAL).
13. Scrisoare de motivare pentru admiterea la programul de studii masterale Artele
spectacolului de teatru, care se referă la:
a. Activitatea profesională a candidatului până în momentul concursului de admitere;
b. Propunere în ceea ce privește dezvoltarea profesională a candidatului în funcție de
modulul de studii masterale pentru care optează (Modul I Arta actorului de teatru.
Modul II Arta actorului pentru teatrul muzical;
c. Argumentarea teoretică a unei creații scenice personale relevante pentru activitatea
profesională a candidatului (rol într-un spectacol de teatru / teatru musical / opera /
operetă / recital etc., sau orice altă creație artistică aferentă domeniului de studii).
Pentru candidații care nu au creații scenice personale pot argumenta o propunere de rol
într-un spectacol virtual, în funcție de modulul ales.
14. Anexa 1 a Regulamentului cadru UVT, completată;
15. dosar plic.
1. diploma de bacalaureat –original;
2. foaie matricolă liceu-original;
3. diploma de licenţă-original;
4. foaia matricolă licență;
5. certificat de naştere - original+copie;
6. adeverinţă medicală
7. două fotografii (mărimea 3/4 cm);
8. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de
admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie
legalizată (originalul rămâne la prima facultate), respectiv diploma de absolvire a unei
facultăţi în copie legalizată, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua
facultate;
9. curriculum vitae format europass;
10. copie xerox carte identitate/buletin;
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diploma de licență în original sau copie;
diploma de bacalaureat, în original sau copie .
certificatul de naştere în copie;
certificatul de căsătorie în copie (în cazul celor care prin căsătorie şi-au schimbat
numele de familie);
adeverinţa medicală în original, de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt
(aptă) să urmeze studii superioare. pfc își rezervă dreptul de a verifica prin sondaj
actele medicale ale candidaților.
trei fotografii tip carte de identitate, cu numele şi prenumele înscrise pe verso;
buletin de identitate (fotocopie);
acte doveditoare pentru cei care se încadrează într-o categorie ce le permite scutirea de
taxă de înscriere (a se vedea capitolul taxe);
certificat de competență lingvistică pentru limba engleză (caracter opțional).
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