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Diploma acordată: 

 
Licențiat în Teatru și artele spectacolului 
– Domeniul Teatru și artele spectacolului 

- Programul: Actorie 
 

Durata 3 ani / 6 semestre - 180 credite transferabile 
 

Număr de locuri 10 locuri 
 

Taxa de școlarizare 
2017/2018 
 

2700 RON 

Prezentare generală Programul de studii 
- vă pregătește pentru o gamă largă de cariere în sectorul public, privat sau al 
organizațiilor non-profit, în domeniul cultural și artistic; 
-vă dezvoltă imaginația și creativitatea; 
- vă dezvoltă interesul pentru valorile clasice ale teatrului și pentru 
interdisciplinaritatea specifică artei contemporane; 
-vă oferă posibilitatea de a explora atât la nivel teoretic, cât și practic teatrul; 
-vă ajută să vă construiți o carieră în domeniul teatrului, televiziunii, radioului, 
cinematografiei și al industriei culturale în general. 
 

Zilele Porților deschise Facultatea organizează (de obicei în lunile noiembrie, februarie, mai) acest 
eveniment unde aveți ocazia să cunoașteți mai bine campusul, cursurile și condițiile 
de admitere. 
În aceste zile, veți afla mai mult despre facultate și-i veți cunoaște pe profesori și 
personalul administrativ care va răspunde întrebărilor voastre. 
 

Date de contact Departamentul Limbă, Literatură, Istorie și Arte  



Persoana de contact: lect.univ.dr. Adina DUMITRU 

Telefon: 0040 348 453 300 

E-mail: adina.elena.dumitru@gmail.com 

 

Programe înrudite Muzică  
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Competențe -capacitatea de a se integra în mediul artistic profesionist; 
-analiza spectacolului de teatru ca fenomen social în lumea contemporană; 
-capacitatea de comunicare, în context diferite;  
-formarea unei gândiri libere, critice, dinamice; 
-capacitatea de a analiza fenomenele culturale în ansamblu; 
-promovarea valorilor clasice ale teatrului și a interdisciplinarității specifice  
artei contemporane; 
-interpretarea și analiza critică a unor spectacole. 

 
 
 

Admitere Metodologie de admitere  

 

Perioada 
 
Sesiunea iulie (link catre pagina cu admitere) 
Sesiune septembrie (link catre pagina cu admitere) 
 

Documente 
necesare 

- diplomă de bacalaureat / adeverință (pentru absolvenții din anul curent); 
- foaie matricolă (liceu); 
- certificat de naștere (original + copie); 
- cartea de identitate (original + copie); 
- aviz medical (medicul de familie);  
- 2 fotografii tip buletin; 
- chestionarul de testare a cunoștințelor și a capacităților cognitive; 
- fișa de înscriere (pusă la dispoziția candidaților la admitere). 

 

Organizarea 
admiterii 

Admiterea presupune: 
- Proba I – vocațională – se apreciază cu ADMIS/RESPINS; 



Subproba 1 – practic: 
- 1. Recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească și 

universală și prezentarea unei povestiri din repertoriul candidatului;  
- 2. Verificarea aptitudinilor muzicale, ritmice, mișcare și dans; 
- 3. Lectură la prima vedere. 

Subproba 2 – colocviu 
- 1. Discuție literară pe baza bibliografiei afișate. 
- Proba II – 100% 

Subproba 1 – practic - 50% 
- Atelier de improvizație: testarea imaginației creatoare 
- Subproba 2 -  practic  -50%. 
- Interpretarea unui monolog, povestiri, versuri din dramaturgia universală 

sau românească, la alegerea comisiei din repertoriul* candidatului. 
*Repertoriul candidatului va cuprinde un număr de 6 poezii diferite ca gen, 
dintre care 2 fabule, o povestire din literatura română sau universală, un 
monolog din repertoriul național sau universal și un cântec (cu sau fără 
acompaniament). 
 

 

 
Cariere Programul de studii Actorie permite pregătirea, la un înalt nivel  

profesional, a unor artiști din domeniul teatrului, capabili de perfecționare 
continuă: actor, redactor prezentator de televiziune, artist liric. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


