Universitatea Hyperion din Bucureşti
Facultatea de Arte
REGULAMENTUL
de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la FACULTATEA DE ARTE,
domeniul Cinematografie şi Media ( Regie de film şi TV),
sesiunea SEPTEMBRIE 2019-2020, nivel licenţă
Examenul de admitere presupune:
a. ETAPA I ORAL
✓ Discuţie despre un personaj literar sau de film, selectat de către comisie din portofoliul *
candidatului. (Fiecare candidat se va prezenta la această probă cu un portofoliu: un
dosar alcătuit din prezentarea (în scris) a zece personaje literare sau de film (o
jumătate de pagină A4 pentru fiecare personaj);
✓ Analiza unui album de fotografii, cu tematică diversă, realizat de candidat (dimensiuni
13x18cm, minim 5 fotografii); discuţie pe marginea unei fotografii, la prima vedere creind
o povestire pornind de la ea;
✓ Scrisoare de intenţie.
Se notează ADMIS / RESPINS
b. ETAPA a II-a SCRIS
✓ Realizarea unei scurte povestiri comice sau dramatice, pe o temă sugerată de comisie (3
cuvinte, un proverb sau un fragment dintr-o operă literară).;.
Se notează cu note de la 1-10
c. ETAPA a III-a PRACTIC
✓ Realizarea unei scurte povestiri pornind de la o stare (ex. iubire, deznădejde, remuşcare,
etc) şi transpunerea acesteia în scenă;
(Proba se desfăşoară în studio, iar candidatul are la dispoziţie câteva obiecte, cu care va sugera
elementele de scenografie; în distribuţie vor fi cooptaţi ceilalţi candidaţi sau studenţi de la
specializarea Actorie - procedeu video).

CALENDARUL ADMITERII:
✓
01 iunie - 21 septembrie 2019 (21 septembrie ora 14.oo) / înscrierea candidaţilor /
ORA 9.oo -17.oo la Secretariatul General din strada Calea Călăraşi 169, Corp A, parter;
✓
21 septembrie 2019 / ORA 16.oo - Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi / la
secretariatul Facultăţii de Arte, Universitatea Hyperion, Corp B, et.7;
✓
23 septembrie 2019 / ORA 10.oo - ETAPA I (proba eliminatorie) / CORP B, ETAJ 7,
SALA 7.4;
✓
23 septembrie 2019 / ORA 18.oo - afişarea rezultatelor probei I, la secretariatul
Facultăţii de Arte,Corp B;
✓
24 septembrie 2019 / ORA 10.oo - ETAPA a II-a (scris) / CORP B, ETAJ 7, SALA 7.4
(În sala de examen candidatul trebuie să aibă cartea de identitate);
✓
26 septembrie 2019 / ORA 10.oo ETAPA a III-a (practic) / CORP B, ETAJ 4, SALA
DE TEATRU:
✓
26 septembrie 2019 / ORA 20.oo AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE / la
secretariatul Facultăţii de Arte,Corp B.
Se notează cu note de la 1-10

NUMĂRUL DE LOCURI APROBATE DE SENATUL UNIVERSITĂŢII HYPERION DIN
BUCUREŞTI
Specializarea

Limbă de studiu

Nr. locuri

Română

20

Domeniul: Cinematografie şi Media,
specializarea (Regie de film şi TV )
Taxa de şcolarizare:
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2019-2020:
Regie de film şi TV

7000 lei /an

Plata taxei se face în patru rate egale.
Informaţii suplimentare privind regimul de facilităţi acordate studenţilor se pot obţine la
secretariatul Facultăţii de Arte: tel. 021 / 327 28 23, e-mail: arte@hyperion.ro
ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA ADMITERE
Înscrierea presupune următoarele formalităţi obligatorii:
✓ completarea tuturor informaţiilor solicitate în fişa de înscriere; fişele cu omisiuni nu se
iau în considerare;
✓ plata taxei de admitere se achita la casieria universităţii.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE
1. Diploma de bacalaureat sau Diplomă echivalentă cu aceasta în original şi copie.
(Candidaţii care au deja calitatea de student şi vor să urmeze o specialitazare în cadrul Facultăţii
de Arte ca a doua opţiune se vor înscrie cu Diploma de bacalaureat - copie şi cu Adeverinţă în
copie din care să rezulte calitatea de student);
2. Certificatul de naştere – copie;
3. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) - copie;
4. Adeverinţă medicală tip, în original (cu menţiunea “clinic sănătos”);
5. Trei fotografii format mic (tip carte de identitate);
6. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere de 150 lei.
7. O scrisoare de intenţie a candidatului.
Fişele de înscriere sunt disponibile la Secretariatul General din strada Calea Călăraşi nr.169, corp
A-Parter.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE:
În perioada 1 iunie – 21 septembrie 2019, înscrierea pentru Facultatea de Arte se face în fiecare
zi, între orele 9.oo–17.oo, la sediul universităţii din str. Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3 la

Secretariatul Genaral, corp A - Parter.
ETAPE OBLIGATORII DUPĂ ÎNSCRIERE:
În data de 26 septembrie 2019 se afişează rezultatele finale ale admiterii, la avizierul Facultăţii
de Arte, Corp B - intrarea din strada Popa Nan 90-92.
**Confirmarea locului: În perioada 27 septembrie - 4 octombrie 2019 candidaţii declaraţi
admişi sunt obligaţi să confirme locul obţinut prin achitarea primei rate din taxa de şcolarizare,
în caz contrar nu vor putea fi înmatriculaţi în anul universitar 2019-2020.
Urmărirea rezultatelor preliminare, după data afişării lor:
FOARTE IMPORTANT: Rezultatele afişate în data de 26.09.2019 sunt definitive, pentru
candidaţi;
Toate listele cu rezultatele finale, se fac publice prin afişare la avizierul Facultăţii de Arte, Corp B
- intrarea din strada Popa Nan 90-92, corp B.
Facultatea nu răspunde de acurateţea informaţiilor oferite telefonic sau verbal.
Nu completaţi Fişa de înscriere decât după ce aţi citit cu atenţie Regulamentul Admiterii!
Este interzisă distribuirea Fişei de înscriere fără Regulamentul Admiterii!
Completaţi rubricile fişei numai cu majuscule! Notele se completează obligatoriu în cifre şi
litere!
Nu puteţi alege decât un singur domeniu de studiu.
Fiecare fişă de înscriere va fi însoţită de chitanţa care dovedeşte plata taxelor de înscriere!
Prezentul Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la Facultatea
de Arte, sesiunea Septembrie 2019, a fost discutat si aprobat în cadrul şedinţei Consiliului
Facultăţii de Arte din data de 12.03.2019.

Decan,
Conf.univ.dr. Beatrice Comanescu

