Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Litere
Şcoala Doctorală „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu” (SD SITT) /
Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI)
Centrul de studii de masterat de cercetare
Sesiunea de admitere SEPTEMBRIE 2022
Masterate interdisciplinare de cercetare în Studii culturale
„SOCIETATE, MULTIMEDIA, SPECTACOL (SMS)” și
„TEORIA ȘI PRACTICA IMAGINII (TPI)”
ÎNSCRIERI ONLINE la adresa de e-mail: office@cesi.unibuc.ro.
Perioada: 6 – 14 septembrie 2022.
Documente necesare pentru înscriere:















Fişă-tip de înscriere;
Diploma de licență însoțită de Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă sau Adeverință de
licență pentru promoția 2022;
Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta
Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor
CNRED (dacă e cazul);
Certificatul de naștere;
CI sau pașaport;
Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
O fotografie scanată;
Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de
admitere;
Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de
admitere, se va prezenta scanat (după caz) unul din următoarele documente:
 copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această
situaţie);
 adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în
activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
 adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din
Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului;
Numai pentru candidații care au beneficiat de finanţare (parţială sau integrală) de la
BUGETUL STATULUI, la studii universitare de master, se va prezenta scanată
o Adeverință cu tipul de studii urmate și forma de finanțare (buget, taxă; se va menționa
dacă a primit sau nu bursă);
FORMULAR DE APLICAȚIE.

Candidații își asumă responsabilitatea cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și
corespondența dintre documentele digitale/ scanate și cele originale.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este în valoare de 200 lei și se achită în contul
Centrului de Excelență în Studiul Imaginii (CESI) al Universității din București deschis la BCR:
RO80RNCB0076010452620032 RON, cod fiscal: 4505502.
CONFIRMAREA LOCULUI este obligatorie indiferent de forma de finanțare la care a fost
admis candidatul și indiferent de forma de înscriere pe care a ales-o.
Candidații admiși pe locurile finanțate de la BUGETUL statului au obligația de a
prezenta la secretariat diploma de bacalaureat și diploma de licență însoțită de Suplimentul la
diplomă/Foaie matricolă sau Adeverință de licență pentru promoția 2022, în original.
Candidații admiși pe locurile cu TAXĂ (taxa anuală este de 4000 lei) au obligația de a
prezenta dovada achitării sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de școlarizare aferentă
semestrului I de studiu.
Neprezentarea diplomelor (bacalaureat și licență) în original și a formularului de
confirmare, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la buget.

