
Centrul de Consiliere si Orientare în Cariera

Perioada de înscriere: 08 - 14 iulie
Probe eliminatorii sau probe de competenţă lingvistică: 15 iulie 

Desfășurarea probelor de concurs: 16 iulie
A fişarea rezultatelor parțiale: 17 iulie

Confirmarea locurilor: 18 - 23 iulie
Redistribuirea locurilor neconfirmate: 24 iulie

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 25 - 29 iulie
Afişarea rezultatelor finale: 30 iulie

Perioada de înscriere: 09 - 13 iulie
Probe eliminatorii sau probe de competenţă lingvistică: 14 iulie

Desfășurarea probelor de concurs: 15 iulie
A fişarea rezultatelor parțiale: 16 iulie

Confirmarea locurilor: 18 - 21 iulie
Redistribuirea locurilor neconfirmate: 22 iulie

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 23 - 26 iulie
Afişarea rezultatelor finale: 28 iulie

Perioada de înscriere: 06 - 12 septembrie
Probe eliminatorii sau probe de competenţă lingvistică: 13 septembrie

Desfășurarea probelor de concurs: 14 septembrie
Afişarea rezultatelor parțiale: 14 septembrie

Confirmarea locurilor: 15 - 18 septembrie
Afișare rezultate actualizate: 20 septembrie

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 21 - 24 septembrie
Afişarea rezultatelor finale: 25 septembrie

Perioada de înscriere: 15 - 19 septembrie
Probe eliminatorii sau probe de competenţă lingvistică: 20 septembrie

Desfășurarea probelor de concurs:  21 septembrie
Afişarea rezultatelor parțiale: 22 septembrie

Confirmarea locurilor: 23 - 26 septembrie
Afișare rezultate actualizate: 27 septembrie

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 27 - 29 septembrie
Afişarea rezultatelor finale: 30 septembrie
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MASTERLICENȚĂ

Condiţii de admitere şi calculul mediei:

Condiţii de admitere şi calculul mediei:

Contact

FACULTATEA DE LITERE

LIMBĂ ŞI  LITERATURĂ                                                                                    180 credite IF/ID              
   Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă  (engleză, 
franceză, italiană, germană, spaniolă)                                                       buget 70, taxă 36, ID 40
   Limba şi literatura modernă A (engleză) - O limbă şi literatură modernă B 
(franceză, germană, italiană, spaniolă) / Limba și literatura latină                       buget 64, taxă 32
   Limba şi literatura modernă A (franceză) - O limbă şi literatură modernă B 
(engleză, germană, italiană, spaniolă) / Limba și literatura latină                        buget 16, taxă 14
   Limba şi literatura română - Limba și literatura latină                                         buget 10, taxă 5
   Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă 
)engleză, franceză)  (la Dr. Tr. Severin)                                                                 buget 30, taxă 8

LIMBI MODERNE APLICATE                                                                                  180 credite IF                                                                              
   Traducere şi interpretare (lb. engleză, lb. franceză)                                         buget 26, taxă 20                                                       

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII                                                                                  180 credite IF                                                                                                                                                                    
   Comunicare şi relaţii publice                                                                                  buget 40, taxă 34                                                                                   
   

TEATRU   ȘI ARTELE SPECTACOLULUI                                                                180 credite IF                                                               
   Artele spectacolului  (actorie)                                                                                  buget 10, taxă 5                                                                                 

MUZICĂ                                                                                                                     180 credite IF 
   Muzică                                                                                                                  buget 13, taxă 2
   Interpretare muzicală (canto)                                                                                    buget 7, taxă -
   Interpretare muzicală (instrumente)                                                                          buget 8, taxă -
     

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI                                                                                        180 credite IF
   Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar                                                  buget 20, taxă 39
   Pedagogia învățământului primar și preșcolar - Dr. Tr. Severin                        buget 20, taxă 40

   Cinematografie, fotografie, media (comunicare audiovizuală: scenaristică, 
publicitate media, filmologie)                                                                                 buget 11, taxă 1                                                                                    

CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA                                                                                180 credite IF                                                                                  

FILOLOGIE                                                                                        120 credite IF

Studii de limba şi literatura română                                               buget 40, taxă 6

Studii de limba engleză şi literaturi anglo-americane                  buget 40, taxă 10 

Traducere şi terminologii în context european                            buget 19, taxă 30

Paradigme ale comunicării organizaţionale                                buget 20, taxă 25

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI                                                              120 credite IF 

Management educaţional                                                            buget 20, taxă 30 

Consiliere educaţională şi dezvoltarea carierei Dr. Tr. Severin   buget 20, taxă 30
Master didactic în Biologie                                                         buget 13, taxă 12
Master didactic în Calculatoare și tehnologia informației           buget 13, taxă 12
Master didactic în Chimie                                                           buget 12, taxă 13
Master didactic în Informatică                                                     buget 12, taxă 13

MUZICĂ                                                                                               120 credite IF

Artă muzicală românească contemporană                                      buget 8, taxă 17

TEATRU ŞI ARTELE SPECTACOLULUI                                         120 credite IF

Arta actorului                                                                                      buget 8, taxă 5 

Management și antreprenoriat cultural                                              buget 5, taxă 5

Eseu motivațional depus la dosarul de admitere (admis/ respins)
Ierarhizarea se va face după media anilor de studiu din ciclul universitar de licență.

Pentru domeniul FILOLOGIE 

Pentru domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Eseu argumentativ/ motivațional depus la dosarul de admitere (admis/ respins).
Ierarhizarea se va face după media anilor de studiu din ciclul universitar de licență.

Proba 1 (cu notare) – Interviu pe baza Dosarului de concurs (Memoriu de activitate, CV și  motivația) – oral  50%
Proba 2 (cu notare) – Proba de aptitudini interpretative pe baza Repertoriului de concurs – practic (7-15 minute) - 50%
Nota finală este media aritmetică a celor două probe.

Pentru specializarea Arta actorului - Concurs de admitere – ON-LINE

La înscriere candidații vor depune un Portofoliu personal: Curriculum Vitae (format Europass); M emoriu de activitate;  
Mini-proiect
Etapă unică (oral):
Proba 1 (cu notare) – Interviu  - pe baza Portofoliului personal (depus la înscriere) - 50%.
Proba 2 (cu notare) – Colocviu de cultură teatrală - pe baza bibliografiei de concurs -50%

Pentru specializarea Management și antreprenoriat cultural - Concurs de admitere – ON-LINE

Pentru domeniul MUZICA - Concurs de admitere – ON-LINE
La înscriere candidații vor depune un Portofoliu personal: Curriculum Vitae (format Europass); 
Memoriu de activitate; Mini-proiect
Proba 1: Interviu  - pe baza Portofoliului personal (depus la înscriere) - 50%
Proba 2 : Colocviu de cultură muzicală - pe baza bibliografiei de concurs - 50%

 

Pentru domeniile Limbă şi literatură, Limbi moderne aplicate,
Ştiinţe ale comunicării:
- Media examenului de Bacalaureat 100%

Pentru domeniul Ştiinţe ale educaţiei:
- Etapa I  admis/respins - Eseu motivațional depus 
la dosarul de admitere; 
- Etapa a II-a Media examenului de Bacalaureat 100%.

Pentru domeniul Cinematografie și media:
Portofoliul de concurs:
- Curriculum Vitae -  model Europass;
- Motivația opțiunii pentru această specializare (text de o pagină)
- Mapă de lucrări. 
ETAPA I (oral) eliminatorie (admis/respins) Probă unică
Analiza și evaluarea portofolului de concurs. 
ETAPA a II-a (practic/oral)
Proba 1: Analiza unei fotografii la prima vedere.
Proba 2: Colocviu de cultură cinematografică pe baza filmografiei 
și a bibliografiei (orientative) anunțate. 

Probe on-line

Pentru domeniul Muzică:
ETAPA I: Proba interpretativă - eliminatorie (admis/respins) 
Specializarea Muzică - Probă de muzicalitate (instrumentală sau vocală)
solo, cu acompaniament sau negativ 
Specializarea Interpretare muzicală - canto - Recital vocal cu 
acompaniament de pian sau negativ 
Specializarea Interpretare muzicală - instrumente - Recital instrumental*
solo sau acompaniament de pian
*Pian, Vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară, harpă, flaut, oboi, 
clarinet, fagot, corn, trompetă, trombon, tubă, percuție, nai
ETAPA a II-a: Probe teoretice - notare de la 1 la 10
1. Auz muzical
2. Solfegiu la prima vedere 

Pentru domeniul Teatru și artele spectacolului:
Etapa I - eliminatorie
Proba unică (probă practică). Proba cuprinde obligatoriu 
următoarele componente: 
- Recitarea unei/unor poezii din repertoriul candidatului 
(la alegerea candidatului/comisiei);
- Testarea calităților ritmice, vocale și de coordonare;
- Povestire la alegerea candidatului;
- Interviu pe teme de cultură artistică generală și teatrală.
Etapa a II-a cu notare de la 1 la 10 reprezintă nota 
de admitere la concurs.
- Lectură la prima vedere (la propunerea comisiei);
- Interpretarea unui monolog comic sau dramatic (din piese 
de teatru la alegerea candidatului). 

Telefon: 0251 414 468 

Email: secretariat.litere@ucv.ro 

Web:  https://litere.ucv.ro/

Facebook: facebook.com/literecraiova/ 

Adresă: str A.I.Cuza, nr.13, Craiova 
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