ANEXA B 1.2.
Instituția: UNIVERSITATEA CREȘTINĂ PARTIUM
Facultatea: Litere și Arte
Domeniul de masterat: Arte vizuale
Programul de studii (specializarea): Arte plastice, decorative si design - Comunicare vizuală

METODOLOGIE ADMITERE
Studii universitare de masterat
Arte plastice, decorative si design - Comunicare Vizuală
1. Descrierea specializării:
•

Domeniul: Arte vizuale

•

Specializarea: Arte plastice, decorative și design - Comunicare Vizuală

•

Durata studiilor: 2 ani, 4 semestre

•

Forma de învăţământ: zi

•

Limba de predare: maghiară

2. Documente necesare pentru înscriere:
•

fişă-tip înscriere (care se primeşte la locul înscrierii), completată şi semnată de către
candidat;

•

diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original, sau copie
legalizată (în cazul în care candidatul este înscris şi la o altă facultate);

•

diplomă de licenţă în original, sau copie legalizată (în cazul în care candidatul este
înscris şi la o altă facultate);

•

copie după certificatul de naştere;

•

copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

•

adeverinţă medicală tip;

•

patru fotografii ¾;

•

chitanţa care să ateste plata taxei de admitere;

•

curriculum profesional;

•

scrisoare de motivaţie în limba maghiară.

3. Precondiţii:

•

Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de licenţă (de 3 sau 4 ani), indiferent de
specializare.

4. Metodologia examenului de admitere:
•

admiterea se realizează în formă de interviu în două etape:

- interviu pe baza scrisorii de motivaţie a candidatului, respectiv a bibliografiei
prestabilite, probă, care urmăreşte evaluarea cunoştinţelor generale şi profesionale
dobândite în prealabil de către candidat;
- prezentarea unui plan de cercetare şi susţinerea acestuia în faţa comisiei.
•

interviul se desfăşoară în limba maghiară.

6. Media finală rezultă din următoarele:
•

60% nota de la interviu;

•

40% media de la examenul de licenţă.

7. Media minimă de admitere: 7 (şapte).
8. Criterii de departajare:
•

Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de
candidaţi şi în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul.

•

Dacă pe ultimul loc din cifra de şcolarizare alocată specializării respective figurează
mai mulţi candidaţi cu medii finale egale, se aplică următoarele criterii de departajare
(în ordine):
- nota de la interviu;
- media de la examenul de licenţă.
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