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PROGRAME DE MASTERAT
TEORIA ȘI PRACTICA IMAGINII și SOCIETATE, MULTIMEDIA, SPECTACOL
Se pot înscrie la concursul de admitere cetățeni români (absolvenți cu diplomă de
licență sau echivalentul acesteia) și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai
statelor aparţinând Spaţiului Economic European și ai Confederaţiei Elveţiene.
Pentru înscrierea la concursul de admitere sunt necesare următoarele acte
(DOSAR PLIC):
1. proiectul de cercetare (formular postat pe www.cesi.ro);
2. fișă-tip de înscriere;
3. diploma de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2016, în
original sau copie (v. precizare OUG nr. 41/2016);
4. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie (v.
precizare OUG nr. 41/2016);
5. Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform
legislației în vigoare la momentul întocmirii (de consultat: www.cnred.edu.ro)
Candidații care au efectuat studiile în străinătate au obligația de a prezenta la înscriere
traducerea diplomei obținute și atestatul de recunoaștere a acestor studii eliberat de către
direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale şi Cercetării Ştiinţifice
(www.cnered.edu.ro).
6. certificatul de naştere în copie (v. precizare OUG nr. 41/2016);
7. adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care
candidează;
8. trei fotografii tip buletin de identitate;
9. B.I. sau C.I. în copie;
10. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.
Taxa de înscriere: 150 lei - se achită la orice sucursală BCR în contul CESI
RO80RNCB0076010452620032 RON.
În urma adoptării Ordonanței de urgență nr. 41/2016, metodologia de admitere se
modifică în sensul în care candidații nu mai trebuie să depună copii legalizate ale diplomelor
şi ale celorlalte acte necesare, acestea urmând să fie certificate prin confruntarea cu
documentele originale de către membrii comisiei de admitere.
Dosarul de înscriere trebuie să includă o copie a paginii de titlu şi a cuprinsului
lucrării de licenţă (în cazul în care candidatul a susţinut o lucrare de licenţă).
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Candidaţii care se înscriu la programele de studii universitare de masterat Teoria şi
practica imaginii (TPI) sau Societate, multimedia, spectacol (SMS) şi care doresc să se
înscrie şi la alte programe de masterat ale Facultăţii de Litere vor depune actele în original
numai în primul dosar (prima înscriere).
În celelalte dosare se vor depune fotocopii, plus fişa de înscriere şi chitanţa
doveditoare a achitării taxei de înscriere.
Taxa de înscriere se va achita după cum urmează:
- 150 lei pentru primul dosar depus (prima înscriere)
- 100 lei pentru cel de-al doilea dosar depus (a doua înscriere)
- câte 50 lei pentru restul înscrierilor.
Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul
de admitere (candidați cu vârsta maximă de 26 de ani) se va prezenta unul din
următoarele documente:
 copii (v. precizare OUG nr. 41/2016) după certificate de deces ale părinţilor (în cazul
celor orfani de ambii părinţi);
 adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în
activitate, a susţinătorilor legali;
Beneficiază de scutire şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din
sistemul de învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat
în sistemul de învăţământ.
 adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din
Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

