UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU–MUREȘ
MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM

ADMITEREA
Sesiunea septembrie 2020
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Durata studiilor: 2 ani
Forma de învățământ: cursuri de zi
CIFRE DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021:

FACULTATEA
PROGRAMUL DE STUDII

Facultatea de Arte în
Limba Română

CIFRE DE
ȘCOLARIZARE

Arta aplicată a animației

bugetate
2

cu taxă
5

Arta regizorului

1

-

Educație muzicală contemporană

3

5

Teatrologie. Impresariat artistic
Teatrologie. Impresariat artistic

6
-

3
4

Artele și noile media

-

5

Concepții muzicale contemporane

-

3

Facultatea de Arte în
Limba Maghiară

PERIOADA ADMITERII:
Facultatea de Arte în limba română:
Înscrieri: 3 – 14 septembrie 2020
Examene: 16 – 19 septembrie 2020
Facultatea de Arte în limba maghiară:
Înscrieri: 3 – 12 septembrie 2020
Examene: 14 – 16 septembrie 2020
ANUNȚ:
1.

Înscrierea candidaților se face online în perioada 3-14 septembrie 2020 (http://uat.ro/admitere2019-2020). Candidaţii sunt responsabili de transmiterea corectă a tuturor documentelor
prevăzute în Regulamentul de admitere al Universității de Arte din Târgu Mureș, aprobat
prin Hotărârea Senatului din data de 22.01.2020, semnate (unde este cazul) și scanate. Fac

2.

3.
4.

excepție de la această regulă fotografiile care vor fi aduse în format fizic în momentul
începerii activității didactice. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la
autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care
urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.
Din componenţa dosarului de concurs se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale
documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către
persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens. Prin excepţie, pentru
constituirea dosarului de concurs aferent anului universitar 2020/2021 se poate realiza
înscrierea online prin încărcarea documentelor de către candidaţi cu asumarea responsabilităţii
de către aceştia cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele
digitale/scanate şi cele originale.
Examenele de admitere vor avea loc online în perioada 16-19 septembrie 2020, pe baza
programărilor.
La programele de studiu la care admiterea online se va înregistra pe suport audio/video,
candidații vor depune o declarație privind realizarea/utilizarea înregistrărilor.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
1. fișa de înscriere tipizată (completare online la link-ul: http://uat.ro/admitere-2019-2020);
2. diploma de licenţă în original;
3. suplimentul de diplomă (foaia matricolă) al studiilor de licență – copie;
4. diploma de bacalaureat – copie;
5. foaia matricolă la diploma de bacalaureat – copie;
6. certificatul de naştere – original și copie;
7. certificatul de căsătorie în copie (dacă e cazul);
8. adeverintă medicală tip;
9. trei fotografii 2/3;
10. buletinul sau cartea de identitate – original și copie;
11. chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
12. dosar profesional cu materiale specifice;

TAXA DE ÎNSCRIERE: 100 lei
Candidații care se înscriu la două programe de studiu, plătesc o singură taxă de înscriere.
Modalitatea de achitare a taxei de înscriere: prin virament bancar:
UNIVERSITATEA DE ARTE,
Târgu-Mureș
540057 Târgu-Mureş, Str.Köteles Sámuel, nr. 6
RON -Számlaszám: RO32TREZ47620F330500XXXX
Bancă/Bank: TREZORERIA TG. MUREŞ
Cod fiscal: 4323101

TAXA DE ÎNMARTICULARE pentru candidații admiși este de 50 lei.
TAXA DE ŞCOLARIZARE: Pentru cetăţenii români şi cetaţenii statelor membre ale Uniunii Europene,
ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elvetiene: 3000 lei/an universitar.
Pentru studenţii străini (cu excepția cetaţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene):
- 750 EUR/lună
Pot candida la admiterea pentru toate ciclurile de studii universitare, cetaţenii 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.
Se pot înscrie la concursul de admitere în Universitatea de Arte din Târgu-Mureş absolvenţi de studii
universitare cu diplomă de licență (sau echivalentă cu aceasta).
Candidaţii admişi la a doua specializare la U.A.T., pot urma studiile astfel:
- dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua specializare va fi în regim cu taxă;
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- dacă prima specializare a fost facută în regim cu taxă, în învăţământul de stat, cea de a doua specializare
poate fi facută în regim fără taxă în urma reuşitei la admitere pentru locurile bugetate.

CRITERII DE ADMITERE LA FACULATEA DE ARTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ:
1. Specializarea: ARTA APLICATĂ A ANIMAȚIEI
I. Interviu – se notează cu admis/respins
II. PROBĂ PRACTICĂ:
Prezentarea unui program individual cu durata de 10-15 minute (monolog, fragment dintr-o
piesă de teatru de animație) folosind păpuși, marionete sau alte obiecte de recuzită.
2. Specializarea: ARTA REGIZORULUI
PROBA 1 (30% din nota finală)
Testarea cunoştinţelor de cultură teatrală printr-un interviu
PROBA a 2-a (practică, 70% din nota finală):
Susţinerea unui proiect artistic personal în domeniul artelor spectacolului (teatru, teatrul
muzical, teatru radiofonic, teatru-TV, teatru de animaţie) constând în argumentarea teoretică şi
prin orice alt element cu relevanţa artistică (schiţe, imagini, decupaj, înregistrare video).
Argumentul teoretic face parte din dosarul de înscriere.
3. Specializarea: TEATROLOGIE. IMPRESARIAT ARTISTIC
Probă unică:
Prezentarea unei teme de cercetare în domeniul teatrologiei sau al impresariatului artistic.
Proiectul de cercetare se va anexa la dosarul de înscriere, online.
4. Specializarea: EDUCAȚIE MUZICALĂ CONTEMPORANĂ
PROBA I
INTERVIU – (online) se apreciază cu admis/respins. Susținerea proiectului de disertație.
PROBA II Pondere 50% din nota finală.
Aptitudini muzicale. Verificarea auzului, ritmului şi memoriei muzicale: redarea şi
recunoaşterea unor intervale şi acorduri cântate la pian; redarea unui ritm dat; redarea unui
fragment melodic cântat la pian.
Media de examenul de licenţă: pondere 50%.
CANDIDAȚII LA ADMITEREA PENTRU PROGRAMELE DE STUDII DE
MASTERAT VOR PRIMI PE EMAIL, ÎNAINTE DE DATA EXAMENULUI, LINKUL PENTRU DESFĂȘURAREA PROBELOR DE EXAMEN.
Informații suplimentare:
UNIVERSITATEA DE ARTE
TÂRGU-MUREŞ
MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM
540057 Târgu-Mureş, Str.Köteles Sámuel, nr. 6
Tel: 0265-266281, 260362, Fax: 0265-266281
E-mail: uat@uat.ro, Website: www.uat.ro
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