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Diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta;
Diploma de licență; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile
corespunzătoare anului universitar 2019-2020 pot prezenta la înscriere, pentru
sesiunea imediat următoare examenului de licență în anul 2020, în locul diplomei de
licență, adeverința eliberată de către instituția de învățământ în care se menționează
media generală de la examenul de licență, notele obținute la probele susținute la
examenul de licență, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
Foaia matricolă / supliment de diplomă;
Certificatul de naștere;
Certificatul de căsătorie (în cazul celor care prin căsătorie și-au schimbat numele);
Carte de identitate / buletin de identitate;
Adeverința medicală tip;
Dovada plății taxei de înscriere sau actele doveditoare pentru candidații care solicită
scutirea de plata taxei de înscriere la concursul de admitere. Taxa de înscriere la
concursul de admitere este de 150 lei;
Fișă tip de înscriere;
Fișele de repertoriu, prevăzute pentru specializarea aleasă [pentru candidații de la
specializările Stilistica Interpretării Muzicale, Artele spectacolului de teatru]
Proiectul de cercetare [pentru candidații de la specializarea Stilistica interpretării
muzicale]
Cerere tip [pentru candidații la specializarea Artele spectacolului de teatru] în care se
va specifica modului de studii pentru care se optează: MODUL I – Arta actorului de
teatru / MODUL II – Arta actorului pentru teatru muzical
Scrisoare de motivare [pentru candidații la specializarea Artele spectacolului de
teatru], care se referă la :
o Activitatea profesională a candidatului până în momentul concursului de admitere;
o Propunere de dezvoltare profesională, în funcție de modulul de studii masterale
optat (Modul I – Arta actorului de teatru / Modul II – Arta actorului pentru teatru
muzical);
o Argumentarea teoretică a unei creații scenice personale relevante pentru
activitatea profesională a candidatului (rol într-un spectacol de teatru / teatru
musical / operă / operetă / recital etc. sau orice altă creație artistică aferentă
domeniului de studii); candidații care nu au creații scenice personale pot argumenta
o propunere de rol într-un spectacol virtual, în funcție de modulul ales;
Anexa 1 a Regulamentului cadru UVT, completată

