Universitatea Hyperion din Bucureşti
Facultatea de Arte
REGULAMENTUL
de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la FACULTATEA DE
ARTE domeniul Cinematografie şi Media (Imagine de film şi TV), sesiunea
SEPTEMBRIE 2020-2021 nivel licenţă
Examenul presupune:
a). ETAPA I ORAL
 Discuţie despre un film din filmografia ataşată la prezentul regulament.
 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
 Analiza din punct de vedere stilistic şi estetic a unei picturi celebre selectate
de comisie
Se notează cu note de la 1-10
c). ETAPA a III-a PRACTIC
 Analiza din punct de vedere al realizării imaginii a unuia dintre filmele din
filmografia anexată prezentului regulament.
Se notează cu note de la 10
FILMOGRAFIE:
Hotii de biciclete/ Ladri di biciclette (1948, Italia, regia Vittorio de Sica, 1 h 29 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=ILQc12Zy-qI(versiune italiana, cu subtitluri
engleze)
Toamna cheyenilor/ CheyenneAutumn (1964, regia John Ford, 2 h 34 min.)
https://magazinweb.net/film-toamna-cheyenilor-cheyenne-autumn1964.html(versiune engleza, subtitluri romanesti)
Am întâlnit ţiganifericiţi/ Skupljaci perja/ I EvenMet Happy Gypsies (1967, Iugoslavia,
regia Aleksandar Petrovic)
https://filmesiseriale.net/film.php?mid=59088 (integral, versiune sarba, cu subtitluri
romanesti)
https://www.youtube.com/watch?v=L3FvmCJfI74
(integral,versiune
sarba,
cu
subtitluri engleze)
La Moara cu Noroc (1955, Romania, regia Victor Iliu, 1 h 46 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=key8a2MoEs4
Păcală (1974, Romania, regia Geo Saizescu, 2 h 6 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=OwwCqEmhud4
Concurs (1982, Romania, regia Dan Pita, 1 h 356 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=3lyN185u2Sg
CALENDARUL ADMITERII:

01 iunie - 18 septembrie înscrierea candidaţilor / ORA 9.oo -17.oo

21 septembrie 2020 / ORA 10.oo - ETAPA I

21 septembrie 2020 / ORA 18.oo - comunicarea rezultatelor probei I

22 septembrie 2020 / ORA 10.oo - ETAPA a II-a

23 septembrie 2020 / ORA 10.oo ETAPA a III-a

24 septembrie 2020 / ORA 12.oo comunicarea rezultatelor finale

NUMĂRUL DE LOCURI APROBATE DE SENATUL UNIVERSITĂŢII HYPERION
DIN BUCUREŞTI PENTRU FACULTATEA DE ARTE
Specializarea

Limbă de studiu

Nr. locuri

Română

20

Domeniul Cinematografie şi Media,
specializarea (Imagine de film şi TV )
Taxa de şcolarizare:
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021:
Imagine de film şi TV

7000 lei /an

Plata taxei se face în patru rate egale.
Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Facultăţii de Arte: tel. 021 / 327
28 23, e-mail: arte@hyperion.ro

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 original 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..

PERIOADA DE ÎNSCRIERE:
În perioada 1 iunie – 18 septembrie 2020, înscrierea pentru Facultatea de Arte se
face în fiecare zi, între orele 9.oo–17.oo, la sediul facultatii din str. Calea Călăraşilor
nr. 169, corp B, etaj 7.
ETAPE OBLIGATORII DUPĂ ÎNSCRIERE:
În data de 23 septembrie 2020 se comunica rezultatele finale ale admiterii.
**Confirmarea locului: În perioada 24 - 30 septembrie 2020 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 2020-2021.

URMĂRIREA REZULTATELOR PRELIMINARE, DUPĂ DATA AFIŞĂRII LOR:
FOARTE IMPORTANT: Comunicarea rezultatelor sunt definitive, pentru candidaţi;
Rezultatele finale, se vor comunica fiecărui candidat.
Facultatea nu răspunde de acurateţea informaţiilor oferite telefonic sau verbal.
Nu completaţi Fişa de înscriere decât după ce aţi citit cu atenţie Regulamentul
Admiterii!
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 2020, a fost discutat si aprobat în cadrul
şedinţei Consiliului Facultăţii de Arte din data de 12.03.2020.

Decan,
Conf.univ.dr. Beatrice Comanescu

