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1. Probă eliminatorie de aptitudini, 
pe o temă dată 
Tema de la proba eliminatorie va fi publicată în 
data de 12 iulie (pentru sesiunea din iulie) și 
7 septembrie (pentru sesiunea septembrie) pe 
platforma admitere.uvt.ro la secțiunea Probe de 
admitere de la fiecare specializare în parte.

Realizarea unei compoziții ce are ca punct de 
plecare tema enunțată, în tehnici, maniere 
și materiale specifice picturii. Abordarea 
stilistică a temei rămâne la alegerea 
candidaților (abstract, figurativ, semi-
abstract).

Tehnica la alegere: ulei, tempera, guașe, acrilice, 
tehnică mixtă. Suportul lucrărilor poate fi: pânză 
pe șasiu, carton preparat, hârtie.
Timp de lucru estimat: 6 ore
Interval de lucru: 4 zile (de la data /ora publicării)

Se va urmări capacitatea candidatului de 
încadrare în temă, creativitatea, construcția 
compozițională, expresivitatea limbajului 
plastic și abilitatea de utilizare a diverselor 
tehnici și materiale specifice picturii.

2. Evaluarea abilităților specifice 
programului de studii universitare de 
licență ales de către candidat.

Candidații vor întocmi un portofoliu digital 
format din 15-20 de imagini – reproduceri, 
scanări, fotografii ale unor lucrări proprii, 
originale, cu tematică la alegere. 
Este recomandat ca portofoliul să reflecte 
aspecte ce țin de partea de studiu de desen 
și culoare, pe teme ca natură statică, portret, 
portret cu mâini, figură întreagă, sub formă 
de crochiuri, schițe și studii elaborate, dar și 
aspecte ce țin de creativitate, compoziții pe 
teme libere și explorări ale limbajului plastic.

Detalii suplimentare pe admitere.uvt.ro

1. Probă eliminatorie de aptitudini, 
pe o temă dată 
Tema de la proba eliminatorie va fi publicată în 
data de 12 iulie (pentru sesiunea din iulie) și 
7 septembrie (pentru sesiunea septembrie) pe 
platforma admitere.uvt.ro la secțiunea Probe de 
admitere de la fiecare specializare în parte.

Realizarea unei compoziții grafice, tehnică la 
alegere.

Timp de lucru estimat: 6 ore
Interval de lucru: 4 zile (de la data /ora 
publicării)

Se va urmări capacitatea candidatului de 
încadrare în temă, creativitatea, construcția 
compozițională, expresivitatea limbajului 
plastic și abilitatea de utilizare a diverselor 
tehnici și materiale specifice graficii.

2. Evaluarea abilităților specifice 
programului de studii universitare de 
licență ales de către candidat.

Candidații vor întocmi un portofoliu digital 
format din 15-20 de pagini cu proiecte, 
schițe, studii, fotografii ale unor lucrări proprii 
originale. Portofoliul va reflecta preocupările 
candidatului în domeniul programului de 
studii ales.

Detalii suplimentare pe admitere.uvt.ro

Pictură Grafică
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1. Probă eliminatorie de aptitudini, 
pe o temă dată 
Tema de la proba eliminatorie va fi publicată în 
data de 12 iulie (pentru sesiunea din iulie) și 
7 septembrie (pentru sesiunea septembrie) pe 
platforma admitere.uvt.ro la secțiunea Probe de 
admitere de la fiecare specializare în parte.

Realizarea unei compoziții figurative pentru o 
sculptură în desen.

Tehnică la alegere: creion sau cărbune. Suport 
Suportul lucrării este hârtia.
Timp de lucru estimat: 6 ore
Interval de lucru: 4 zile (de la data /ora 
publicării)

Se va urmări capacitatea candidatului de 
încadrare în temă, creativitatea, construcția 
compozițională, expresivitatea limbajului 
plastic și abilitatea desenării din mai multe 
unghiuri.

2. Evaluarea abilităților specifice 
programului de studii universitare de 
licență ales de către candidat.

Candidații vor întocmi un portofoliu digital 
format din 15-20 de imagini – reproduceri, 
scanări, fotografii ale unor lucrări proprii, 
originale, cu tematică la alegere. Portofoliul 
va reflecta preocupările candidatului în 
domeniul programului de studii ales.

Portofoliul poate cuprinde desene originale 
în creion sau cărbune: naturi statice, portrete, 
crochiuri, desene libere, precum și lucrări 
tridimensionale personale: lucrări modelate, 
compoziții realizate din ghips, preocupări 
personale realizate din orice material. Pentru 
proiectele tridimensionale, executate în volum 
se recomandă prezentarea documentării 
fotografice a lucrărilor din 3-5 unghiuri diferite.

Detalii suplimentare pe admitere.uvt.ro

Sculptură
1. Probă eliminatorie de aptitudini, 
pe o temă dată 
Tema de la proba eliminatorie va fi publicată în 
data de 12 iulie (pentru sesiunea din iulie) și 
7 septembrie (pentru sesiunea septembrie) pe 
platforma admitere.uvt.ro la secțiunea Probe de 
admitere de la fiecare specializare în parte.

Realizarea unei compoziții ce are ca sursă 
de inspirație tema propusă de comisie. 
Abordarea stilistică a temei rămâne la 
alegerea candidaților (abstract, figurativ, 
semi-abstract).

Tehnică la alegere (ulei, tempera, guașă, 
acrilic, tehnică mixtă).
Timp de lucru estimat: 6 ore
Interval de lucru: 4 zile (de la data /ora 
publicării)

Se va urmări capacitatea candidatului de 
încadrare în temă, creativitatea, construcția 
compozițională, expresivitatea limbajului 
plastic și abilitatea de utilizare a diverselor 
tehnici și materiale.

2. Evaluarea abilităților specifice 
programului de studii universitare de 
licență ales de către candidat.

Candidații vor întocmi un portofoliu digital 
format din 15-20 de imagini – reproduceri, 
scanări, fotografii ale unor lucrări proprii, 
originale, cu tematică la alegere. Portofoliul 
va reflecta preocupările candidatului în 
domeniul programului de studii ales.

Detalii suplimentare pe admitere.uvt.ro

Conservare 
Restaurare
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Fotografie, video

–procesare computerizată a 
imaginii

1. Probă eliminatorie de aptitudini, 
pe o temă dată 
Tema de la proba eliminatorie va fi publicată în 
data de 12 iulie (pentru sesiunea din iulie) și 
7 septembrie (pentru sesiunea septembrie) pe 
platforma admitere.uvt.ro la secțiunea Probe de 
admitere de la fiecare specializare în parte.

Realizarea unei serii de 5 imagini 
fotografice.

Timp de lucru estimat: 6 ore
Interval de lucru: 4 zile (de la data /ora 
publicării)

Se urmărește gradul de creativitate 
și inteligența plastică a candidatului,  
încadrarea compozițională, unghiul de 
fotografiere, iluminarea, expunerea, 
calitățile tehnice și artistice în raport cu 
tema dată.

2. Evaluarea abilităților specifice 
programului de studii universitare 
de licență ales de către candidat.

Candidații vor întocmi un portofoliu digital 
format din 15-20 de lucrări fotografice. 
Acestea pot fi color și/sau alb negru, cu 
subiecte la alegere. Fotografiile pot fi 
postprocesate.

Detalii suplimentare pe admitere.uvt.ro

1. Probă eliminatorie de aptitudini, 
pe o temă dată 
Tema de la proba eliminatorie va fi publicată în 
data de 12 iulie (pentru sesiunea din iulie) și 
7 septembrie (pentru sesiunea septembrie) pe 
platforma admitere.uvt.ro la secțiunea Probe de 
admitere de la fiecare specializare în parte.

Realizarea unui proiect bidimensional pentru 
Arte Textile
tehnică la alegere: tempera, acuarelă, pastel, 
colaj sau tehnică mixtă
Proiectul poate fi sub forma motivului unic 
(compoziție liberă) sau sub forma unui modul 
care să aibă continuitate la repetarea acestuia 
(imprimeu) 
sau
Realizarea unui proiect tridimensional 
pentru Ceramică
Tehnica la alegere: modelaj specific ceramicii 
sau proiectarea formei prin desen.
Pentru proiectele tridimensionale, executate 
în volum vor fi prezentate fotografiile lucrării, 
documentate din 3-5 unghiuri diferite.

Timp de lucru estimat: 6 ore
Interval de lucru: 4 zile (de la data /ora 
publicării)

Se urmărește gradul de creativitate și inteligență 
plastică a candidatului; cunoștințele despre 
compoziție aplicate în domeniul artelor 
decorative,  relevanța creației propuse în raport 
cu tema dată; relația armonioasă între detaliu și 
ansamblu,  capacitatea de reprezentare și redare 
a expresivității formelor bi/tridimensionale prin 
diverse tehnici și materiale specifice programului 
de studii ales de către candidat. 

2. Evaluarea abilităților specifice 
programului de studii universitare 
de licență ales de către candidat.

Candidații vor întocmi un portofoliu digital 
format din 15-20 de pagini cu proiecte, schițe, 
studii, fotografii ale unor lucrări proprii originale. 
Portofoliul va reflecta preocupările candidatului în 

domeniul programului de studii ales.

Detalii suplimentare pe admitere.uvt.ro

(Ceramică, Arte Textlile) 
Arte decorative
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1. Probă eliminatorie de aptitudini, 
pe o temă dată 
Tema de la proba eliminatorie va fi publicată în 
data de 12 iulie (pentru sesiunea din iulie) și 
7 septembrie (pentru sesiunea septembrie) pe 
platforma admitere.uvt.ro la secțiunea Probe de 
admitere de la fiecare specializare în parte.

Realizarea unui proiect de design 
vestimentar însoțit de un text de descriere 
a conceptului, tehnică la alegere (creion, 
creion colorat, marker, acuarelă, guașe, 
digital etc)

Timp de lucru estimat: 6 ore
Interval de lucru: 4 zile (de la data /ora 
publicării)

Se urmărește gradul de creativitate 
și inteligența plastică a candidatului; 
cunoștințele despre compoziție aplicate în 
vestimentație; relevanța creației propuse 
în raport cu tema dată; relația piesă 
vestimentară - figură umană; capacitatea 
de redare și îmbinare a diferitelor forme, 
materialități și culori în proiectarea unei 
vestimentații.

2. Evaluarea abilităților specifice 
programului de studii universitare 
de licență ales de către candidat.

Candidații vor întocmi un portofoliu digital 
format din 15-20 de pagini cu proiecte, 
schițe, studii, fotografii ale unor lucrări 
proprii originale. Portofoliul va reflecta 
preocupările candidatului în domeniul 
programului de studii ales.

Detalii suplimentare pe admitere.uvt.ro

(Ceramică, Arte Textlile) 
Arte decorative Modă – Design 

Vestimentar
1. Probă eliminatorie de aptitudini, 
pe o temă dată 
Tema de la proba eliminatorie va fi publicată în 
data de 12 iulie (pentru sesiunea din iulie) și 
7 septembrie (pentru sesiunea septembrie) pe 
platforma admitere.uvt.ro la secțiunea Probe de 
admitere de la fiecare specializare în parte.

Realizarea unui proiect de design de produs 
/ ambient / grafic,  tehnică la alegere (creion, 
creion colorat, marker, acuarelă, tempera, 
digital etc)

Lucrarea se va materializa prin:
- proiect de amenajare a unui spațiu – ruta 
design ambient
- proiect de design de obiect sau set de 
obiecte – ruta design de produs
- compoziție – poster – ruta design grafic

Timp de lucru estimat: 6 ore
Interval de lucru: 4 zile (de la data /ora 
publicării)

Se urmărește gradul de creativitate 
și inteligența plastică a candidatului; 
cunoștințele despre compoziție aplicate 
în design (produs / ambient / grafic); 
relevanța creației propuse în raport cu 
tema dată; capacitatea de reprezentare bi / 
tridimensională.

2. Evaluarea abilităților specifice 
programului de studii universitare de 
licență ales de către candidat.

Candidații vor întocmi un portofoliu digital 
format din 15-20 de pagini cu schițe, 
proiecte, studii, fotografii ale unor lucrări 
proprii originale, cu tematică la alegere. 
Portofoliul va reflecta preocupările 
candidatului în domeniul programului de 
studii ales.

Detalii suplimentare pe admitere.uvt.ro

(grafic / de produs / ambient) 
Design



CALENDAR ADMITERE - NIVEL LICENȚĂ  
SESIUNEA IULIE 2021

• Înscrierea candidaților online, prin completarea datelor solicitate de către 
platforma de admitere a UVT: începerea înscrierilor debutează odată cu procesul 
de „preînscriere” din luna aprilie 2021 până la 15 iulie 2021

• Afișarea temei pentru proba practică eliminatorie pe platforma  
admitere.uvt.ro: 12 iulie, ora 10.

• Termen limită de predare a lucrării practice eliminatorii și a portofoliului de 
concurs pe platforma admitere.uvt.ro: 15 iulie, ora 16.00

• Desfășurarea probelor de admitere (evaluarea lucrărilor de către comisie):  
19, 20 iulie 2021

• Afișarea rezultatelor cu candidații admiși: 21 iulie 2021, ora 12:00, la sediul 
facultății și pe site-ul facultății

• Depunerea contestațiilor: 21 iulie 2021, ora 12:00 - 22 iulie 2021, ora 12:00 
• Afișarea rezultatelor finale cu candidații admiși: 23 iulie 2021, ora 12:00 la sediul 

facultății și pe site-ul facultății
• Prima etapă de confirmări: 21 iulie - 27 iulie 2021, ora 12.00
• Afișarea rezultatelor după prima etapă de confirmări: 27 iulie, ora 13.00 la sediul 

facultății și pe site-ul facultății
• A doua etapă de confirmări: 27 iulie, ora 13.00 – 29 iulie 2021, ora 12.00
• Afișarea rezultatelor finale cu candidații înmatriculați: 30 iulie 2021, ora 16:00, 

sediul facultății și pe site-ul facultății

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

• Înscrierea candidaților online, prin completarea datelor solicitate de către 
platforma de admitere a UVT: 06 septembrie - 10 septembrie 2021

• Afișarea temei pentru proba practică eliminatorie pe platforma admitere.uvt.ro:  
7 septembrie, ora 10.

• Termen limită de predare a lucrării practice eliminatorii și a portofoliului de 
concurs pe platforma admitere.uvt.ro: 10 septembrie, ora 16.00

• Desfășurarea probelor de admitere: 13, 14 septembrie 2021
• Afișarea rezultatelor cu candidații admiși: 15 septembrie 2021, ora 12:00, sediul 

facultății și pe site-ul facultății
• Depunerea contestațiilor: 15 septembrie 2021 ora 13:00 - 16 septembrie 2021, 

ora 13:00
• Afișarea rezultatelor finale cu candidații admiși: 17 septembrie 2021, ora 12:00 

sediul facultății și pe site-ul facultății
• Prima etapă de confirmări: 15 - 18 septembrie 2021 ora 12:00
• Afișarea rezultatelor după prima etapă de confirmări: 18 septembrie, ora 12:00 

sediul facultății și pe site-ul facultății
• A doua etapă de confirmări: 18 - 19 septembrie 2021, ora 12.00
• Afișarea rezultatelor finale cu candidații înmatriculați: 19 septembrie 2021, ora 16, 

pe site-ul facultății și la sediul facultății



Măsura care îngrădește un drept, o libertate poate să creeze 
multe sentimente, poate să nască multe întrebări, poate fi 
constructivă sau distructivă. De multe ori atribuim un sens negativ 
cuvintelor restricție - interdicție. Poate fi o provocare să faci o 
lucrare care să te reprezinte, din toate sentimentele create de 
puterea acestor cuvinte. 
Anul 2020 a fost sub semnul acestora. Am încercat cu toții 
esența cuvântului în general, dar pentru că suntem ființe unice 
simțim diferit. De aceea tema acestui an este despre ceea ce 
trăim.
 
REGULAMENT DE PARTICIPARE

1. Condiții preliminare
Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest 
din Timișoara organizează a IX-a ediție a Concursului Național 
„PASAJE” destinat elevilor claselor a XI-a și a XII-a de la toate 
liceele din țară. Concursul are ca scop încurajarea manifestărilor 
artistice și stimularea creativității elevilor, prin oferirea cadrului 
necesar desfășurării unei competiții la nivel național și selecția 
potențialilor studenți ai Facultății de Arte și Design. 

 Concursul se desfășoară pe următoarele secțiuni: 
 Pictură, Grafică, Sculptură, Restaurare, Fotografie,  
 Arte Decorative (Ceramică-Arte textile), 
 Design Vestimentar, Design

2. Calendarul concursului
Lansarea concursului:   15 ianuarie 2021 
Data limită de primire a lucrărilor:  18 iunie 2021 
Jurizarea lucrărilor:    21 iunie 2021
Anunțarea rezultatelor:   24 iunie 2021 
 
3. Premiile concursului vor fi acordate diferențiat pe ani de 
studiu, pentru fiecare secțiune în parte, după cum urmează:

3.1.  Pentru clasa a XII-a

1. Premiul secțiunii 
Se va acorda prin echivalarea probei eliminatorii de concurs 
și acordarea notei 10* la cea de-a doua probă (portofoliu), la 
specializarea aferentă secțiunii de concurs, în cadrul examenului 
de admitere organizat în sesiunea iulie 2021 de către Facultatea 
de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara. Se acordă 
Diploma Premiul secțiunii.

*Notă: În cazul departajării candidaților cu medii de admitere egale, 

conform Metodologiei de admitere a Facultății de Arte și Design, se va lua 

în considerare media examenului de bacalaureat.

Regula de bază este imaginația creatoare

ediția 2021

Concursul de creativitate
cu tema „RESTRICȚIE-INTERDICȚIE”



CERINȚE SPECIFICE PENTRU PARTICIPAREA LA 
CONCURS PE SECȚIUNI

SECȚIUNEA PICTURĂ

Compoziție ce are ca punct de plecare tema 
Restricție - Interdicție, în tehnici, maniere și materiale 
specifice picturii: ulei, tempera, guașe, acrilice, 
tehnică mixtă. Fiecare elev poate participa cu o 
lucrare, care să se încadreze temei propuse.
- suportul lucrărilor poate fi: pânză pe șasiu, carton, 
hârtie și să se încadreze în  dimensiunea maximă de 
50/70 cm. 
- abordarea stilistică a temei rămâne la alegerea 
participanților (abstract, figurativ, semi-abstract). 

SECȚIUNEA GRAFICĂ

Compoziție ce are ca punct de plecare tema 
Restricție - Interdicție, în tehnici, maniere și materiale 
specifice artelor grafice (creion, cărbune, tuș, culori 
de apă, creioane colorate, pastel, gravură, inclusiv 
tehnici digitale și tehnici mixte). 
Dimensiunea suportului, la alegere între formatele 
cadru: 35x35, 30x40, 50x50, 50x70 cm. 
În cazul lucrărilor de gravură realizate în tehnici 
tradiționale sau a printurilor digitale, dimensiunea 
minimă a plăcilor, respectiv a imaginii va fi de 20 x 
20 cm.

SECȚIUNEA SCULPTURĂ

1. Compoziție tridimensională din ghips ce are ca 
punct de plecare tema Restricție - Interdicție.
Demers compozițional de punere în valoare 
a particularităților spațiale și ambientale, prin 
valorificarea contradicției dintre volumele statice 
și cele aflate în mișcare (spațiu arhitectural - spațiu 
natural, corpul uman - forma construită, volum static - 
volum în mișcare, aglomerație - liniște).
Lucrarea poate fi turnată în ghips după un modelaj 
din lut sau poate fi realizată direct în ghips pe o 
armătură, având dimensiunile maxime de 50 cm.
sau
2. Proiect sculptural în desen ce are ca punct de 
plecare tema Restricție - Interdicție.
Sculptura trebuie desenată din trei unghiuri diferite, 
în tehnica creion sau cărbune, având dimensiunile 
hârtiei de 50x70cm.

.
SECȚIUNEA ARTE DECORATIVE
(Ceramică - Arte textile)
 
Proiect - compoziție ce are ca punct de plecare 
tema Restricție - Interdicție - văzută ca un întreg 
diferențiat și în același timp unitar. Pentru proiectele 
bidimensionale în culoare, la secțiunea Arte 

2. Două diplome de merit care vor consta în 
echivalarea probei eliminatorii din cadrul  examenului 
de admitere, organizat în sesiunea iulie 2021 de 
către Facultatea de Arte și Design a Universității de 
Vest din Timișoara. 

3.2. Pentru clasa a XI-a
Premiul I, II și III
Se vor acorda diplome la specializarea aferentă 
secțiunii de concurs.

3.3. Profesorii îndrumători ai participanților vor 
primi câte o  diplomă de excelență din partea 
organizatorilor, pentru performanță în activitatea 
didactică și promovarea concursului în rândul 
elevilor. 

4. Juriul va fi format din cadre didactice ale Facultății 
de Arte și Design, artiști și teoreticieni de artă 
recunoscuți în domeniu.

Premiile vor fi anunțate participanților, pe cale 
electronică, la adresele de e-mail înscrise în fișele de 
participare.

5. Participanții  vor completa în format electronic 
și în original Fișa de participare (vezi pe arte.uvt.
ro). Aceasta va fi expediată pe adresa de e-mail: 
concurs.arte.pasaje@gmail.com 

6. Fotografiile lucrărilor în format jpg., dimensiuni 
2-4 Mb, vor fi denumite cu nume, prenume, școala, 
clasa, secțiunea la care sunt înscrise. 

Pentru informații suplimentare puteți să ne contactați 
pe adresa de e-mail: concurs.arte.pasaje@gmail.com 
tel. 0256 592 911

Regulamentul concursului și alte mențiuni se află 
pe web-site http://www.arte.uvt.ro



Video-art și film eseu sau experimental
Sunt admise filme experiment, eseu sau lucrări 
video-art pe tema Restricție - Interdicție, prin care să 
se exploreze și să se experimenteze modalități de 
expresie vizual-cinetică (cinematografică) cât mai 
personale pe tema dată.
Lucrările pot fi realizate în orice tehnică și format 
video, animație etc. 
Durata minimă a unei producții trebuie să 
depășească 1 minut.

SECȚIUNEA DESIGN 

Ruta DESIGN DE PRODUS
Mobilier urban interior/exterior
Pornind de la forme geometrice, prin secționarea, 
repetarea lor, se va realiza un set mobilier de tip 
modular/adaptabil pentru spații interioare sau 
exterioare, la alegere (ex. cafenele, parcuri, piețe, 
spații de recreere etc.), care să ofere relaxare pentru 
1-4 persoane. Se vor prezenta variații modulare 
pentru diferite scenarii cu restricții si fără. 
Suportul de lucru: hârtie format 50x70 cm. Tehnica la 
alegere, exclus calculator.

Ruta DESIGN AMBIENTAL
În contextul actualei stări de distanțare socială 
realizați un concept de amenajare pentru o terasă 
a unui restaurant, amplasată într-o piața publică 
și având o suprafață circulară cu un diametru de 
11 m. Aspectele ce necesită rezolvare se referă 
în plan principal la stabilirea unei metode optime 
de exprimare a distanțării sociale (ea putând fi 
exprimată fie prin poziția mobilierului, fie prin forma 
acestuia sau a altor elemente ajutătoare, prin 
stabilirea circulației în cadrul zonei și definirea căilor 
de acces, etc.) și în plan secundar la realizarea unei 
ambianțe bine echilibrate, inedită prin particularitățile 
temei și atent construită din punct de vedere stilistic. 
Zona amenajată va reprezenta un spațiu general 
pentru module sau separeuri formate din mese și 
scaune (sau alte forme de obiecte de șezut și piese 
de mobilier) și o zonă de bar (dimensiunile acesteia 
fiind la liberă alegere). 
Suportul de lucru: hârtie format 50x70 cm. 
Tehnica la alegere, exclus calculator.

Ruta DESIGN GRAFIC
Se va realiza o compoziție tip poster care va conține 
obligatoriu cuvintele Restricție - Interdicție. De 
asemenea, lucrarea va mai conține ilustrații figurative 
și/sau abstracte ce susțin tematica propusă.
Suportul de lucru: hârtie format 50x70 cm. 
Tehnica la alegere.

Decorative vor fi acceptate fotografii ale lucrărilor. 
         - proiectul poate fi sub forma motivului unic 
(compoziție liberă) sau forma unui modul care să 
aibă continuitate la repetarea acestuia   
         - tehnică la alegere (tempera, acuarelă, pastel, 
colaj sau tehnică mixtă)
         - dimensiuni  la alegere: 30/30cm, 50/50cm, 
60/60cm, 70/70cm
         - formatul poate fi pătrat, cerc, dreptunghi 
acesta desfășurându-se în limitele 30-70 cm
Pentru proiectele tridimensionale, executate în 
volum (ceramică), vor fi acceptate fotografiile lucrării, 
documentate  din 3-5 unghiuri diferite cu dimensiuni 
A4.
- tehnica de execuție: modelaj specific ceramicii
- material: lut
- dimensiuni estimative ale formei: între 20-40 cm/
pentru modul sau ansamblu compozițional

SECȚIUNEA DESIGN VESTIMENTAR

Proiect de design vestimentar - o colecție de cinci 
ținute vestimentare, ce are ca punct de plecare 
tema Restricție - Interdicție. Proiectul va fi însoțit de 
o pagină cu sursele de inspirație și un scurt text de 
descriere a conceptului. 
Suportul de lucru: hârtie format A4. 
Tehnica la alegere.

SECȚIUNEA RESTAURARE

Realizarea unei compoziții ce are ca sursă de 
inspirație tema Restricție - Interdicție, în tehnică la 
alegere (ulei, tempera, guașă, acrilic, tehnică mixtă), 
reprezentând aspecte din întâmplări trăite, ca surse 
de inspirație se pot folosi imagini de ansamblu sau 
detalii sau din viața cotidiană.
Dimensiunea suportului, la alegere între formatele 
cadru: 50x50 cm., 50x70 cm. - abordarea stilistică 
și cromatică a temei rămânând la alegerea 
participanților (abstract, figurativ, semi-abstract).

SECȚIUNEA  FOTO-VIDEO

Fotografie
Imagini pe tema Restricție - Interdicție, alb-negru, 
color sau virate într-o anumită dominantă, prelucrate 
în diferite programe de postprocesare digitală sau 
prezentate în datele tehnicii de fotografiere, potrivit 
propriilor concepte de plasticitate fotografică.
Dimensiunile fotografiilor pot fi alese în funcție de 
strategia artistică a fiecărui participant în parte, având 
ca singură condiție obligatorie, anume latura mică a 
lucrării să fie de 30 de centimetri. Lucrările pot fi și 
colaje, asamblaje sau instalații al căror „fundament” 
să fie fotografic.



Admitere Master
SPECIALIZĂRI 

• Design grafic - Comunicare vizuală
• Design interior și de produs
• Design vestimentar - Design textil
• Foto video
• Grafică publicitară și de carte
• Patrimoniu, restaurare și curatoriat 

în artele vizuale
• Pictură - Surse și resurse ale imaginii
• Sculptură și ceramică

PROBE ADMITERE

Proba 1: Probă practică de aptitudini - 
eliminatorie 
PORTOFOLIU

Portofoliul digital va conține o documentație 
fotografică a lucrărilor personale reprezentative 
(10-15 imagini) și un C.V. al candidatului și va fi 
transmis online, pe platforma admitere.uvt.ro. sub 
forma unui fișier pdf unic, de maximum 20 Mb. 

Fișierul va fi denumit: Nume_prenume_portofoliu_
denumire specializare
Exemplu: Georgescu_Mihaela_portofoliu_master 
pictura.pdf 

În cazul candidaților la specializarea Patrimoniu, 
restaurare și curatoriat în artele vizuale, portofoliul 
digital poate conține rezumatul lucrării de licență, 
articolele publicate (dacă există) și  un  C.V. al 
candidatului. 

Pentru absolvenții nivelului de licență, ai 
universităților și / sau facultăților de arte 
și design sau de  arhitectură, proba 1 se 
echivalează cu promovarea examenului de 
licență.

Se vor evalua preocupările, aptitudinile și 
cunoștințele candidatului în arealul specializării 
programului de master pentru care candidează.

Portofoliul va fi încărcat pe platformă până în data 
de 19 iulie 2021. Orice depunere făcută în afara 
perioadei stabilite în calendar, nu va fi luată în 
considerare de către comisia de admitere.

Portofoliul este evaluat și notat de comisiile de 
concurs cu calificativele Admis sau Respins, 
conform baremurilor stabilite de comisia de 
concurs. Fiecare membru al comisiei va înscrie 
calificativul pe un borderou de notare.

Proba 2: Proba de examen - proiect
PROIECTUL DE MASTER

Proba constă în susținerea unui proiect personal 
de cercetare și creație artistică, în specificul 
programului de studiu. Proiectul va fi conține 
5-15 pagini, incluzând text, schițe, imagini și va fi 
transmis online, pe platforma admitere.uvt.ro. sub 
forma unui fișier pdf de maximum 5 Mb. 

Fișierul va fi denumit: Nume_prenume_proiect_
denumire specializare
Exemplu: Georgescu_Mihaela_proiect_master 
pictura.pdf

Se vor evalua preocupările, aptitudinile și 
cunoștințele candidatului în arealul specializării 
programului de master pentru care candidează.

Portofoliul va fi încărcat pe platformă până în data 
de 19 iulie 2021 pentru sesiunea I și 13 septembrie 
pentru sesiunea II. Orice depunere făcută în afara 
perioadei stabilite în calendar, nu va fi luată în 
considerare de către comisia de admitere.

Proiectul de master al candidatului este evaluat 
și notat de comisiile de concurs cu note de la 1 la 
10, conform baremurilor stabilite de comisia de 
concurs. Fiecare membru al comisiei va înscrie 
notele pe un borderou de notare.

Detalii suplimentare pe admitere.uvt.ro



CALENDAR ADMITERE - NIVEL MASTERAT  
SESIUNEA IULIE 2021

• Înscrierea candidaților online, prin completarea datelor solicitate de către 
platforma de admitere a UVT: începerea înscrierilor debutează odată cu procesul 
de „preînscriere” din luna aprilie 2021 până în data de 19 iulie 2021

• Desfășurarea probelor de admitere: 21 iulie
• Afișarea rezultatelor cu candidații admiși: 22 iulie 2021, ora 12.00, la sediul și pe 

site-ul facultății
• Depunerea contestațiilor: 22 iulie 2021, ora 12:00 – 23 iulie, ora 12.00
• Afișarea rezultatelor finale cu candidații admiși: 23 iulie, ora 16:00 la sediul și pe 

site-ul facultății
• Prima etapă de confirmări: 22 iulie - 27 iulie 2021, ora 12.00
• Afișarea rezultatelor după prima etapă de confirmări: 27 iulie, ora 16.00, sediul 

facultății și pe site-ul facultății
• A doua etapă de confirmări: 27 - 29 iulie 2021, ora 16.00
• Afișarea rezultatelor finale cu candidații înmatriculați: 30 iulie 2021, ora 16, sediul 

facultății și pe site-ul facultății

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

• Înscrierea candidaților online, prin completarea datelor solicitate de către 
platforma de admitere a UVT: 06 septembrie - 13 septembrie 2021

• Desfășurarea probelor de admitere: 15 septembrie 2021
• Afișarea rezultatelor cu candidații admiși: 16 septembrie 2021, ora 12.00, la 

sediul și pe site-ul facultății
• Depunerea contestațiilor: 16 septembrie 2021, ora 12:00 - 17 septembrie, ora 

12:00
• Afișarea rezultatelor finale cu candidații admiși: 18 septembrie 2021 ora 16:00 la 

sediul și pe site-ul facultății
• Prima etapă de confirmări: 16 - 18 septembrie 2021, ora 12.00
• Afișarea rezultatelor după prima etapă de confirmări: 18 septembrie, ora 16.00, 

sediul facultății și pe site-ul facultății
• A doua etapă de confirmări: 18-19 septembrie, ora 15.00
• Afișarea rezultatelor finale cu candidații înmatriculați: 19 septembrie 2021, ora 16, 

sediul facultății

admitere.uvt.ro



E-mail:  secretariat.arte@e-uvt.ro
E-mail:  concurs.arte.pasaje@gmail.com 
Web:  www.arte.uvt.ro

Timişoara, România, str. Oituz 4
Tel: +40-(0)256-592900
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