Universitatea din București
Facultatea de Litere
SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2018

PROGRAMELE DE MASTER
„TEORIA ȘI PRACTICA IMAGINII” (TPI) și
„SOCIETATE, MULTIMEDIA, SPECTACOL” (SMS)
Se pot înscrie la concursul de admitere cetățeni români (absolvenți cu diplomă de licență sau
echivalentul acesteia) și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European și ai Confederaţiei Elveţiene.
Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană
pe bază de procură.
Pentru înscrierea la concursul de admitere sunt necesare următoarele acte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DOSAR PLIC
formular de aplicație (postat pe www.cesi.ro/www.litere.ro);
fişă-tip de înscriere;
diploma de licenţă în original sau copie - certificarea conformității cu originalul se va face de către
secretariat la înscriere SAU adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2018 în original sau copie certificarea conformității cu originalul se va face de către secretariat la înscriere;
diploma de bacalaureat sau echivalentă, în original sau copie – certificarea conformității cu
originalul se va face de către secretariat la înscriere;
documentul de recunoaştere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în
vigoare la data înscrierii;
certificat de naştere, copie – certificarea conformității cu originalul se va face de către secretariat la
înscriere;
adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru înscriere;
trei fotografii ¾ cm.;
carte de identitate în copie;
chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (150 lei) - se achită la orice sucursală
BCR în contul CESI: RO80RNCB0076010452620032 RON
numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va
prezenta unul din următoarele documente:
 copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinților (în cazul celor orfani de ambii
părinţi);
 adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate
sau pensionat, a unuia dintre părinți.

NOTĂ
Candidaţii care se înscriu la programele de studii universitare de masterat Teoria şi practica imaginii
(TPI) sau Societate, multimedia, spectacol (SMS) şi care doresc să se înscrie şi la alte programe de masterat
ale Facultăţii de Litere vor depune actele în original numai în primul dosar (prima înscriere).
În celelalte dosare se vor depune fotocopii, plus fişa de înscriere şi chitanţa doveditoare a achitării
taxei de înscriere.
Taxa de înscriere se va achita după cum urmează:
- 150 lei pentru primul program de studii
- 300 de lei pentru două sau mai multe programe.
O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de master.

