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PROGRAMELE DE MASTERAT 

„TEORIA ȘI PRACTICA IMAGINII” (TPI) și  

„SOCIETATE, MULTIMEDIA, SPECTACOL” (SMS) 

 

 

Înscrierea candidaților se va face on-line, prin transmiterea documentelor 

menționate ca necesare, scanate, la adresa office@cesi.unibuc.ro.  

 

Documente necesare la înscriere: 

 

a) fișă-tip de înscriere; 

b) diploma de licență sau adeverință de licență pentru promoția 2020; 

c) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă; 

d) certificatul de naștere (și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie); 

e) adeverința medicală tip, din care să rezulte că solicitantul este apt pentru facultatea la 

care candidează; 

f) o fotografie scanată; 

g) C.I (sau pașaport); 

h) chitanță de plată a taxei de înscriere; 

Taxa de înscriere online este în valoare de 150 lei. Se achită în contul CESI deschis 

la BCR: RO80RNCB0076010452620032 RON. 

i) documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform 

prevederilor CNRED; 

j) numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de 

admitere, se va transmite unul dintre următoarele documente: 

 certificatele de deces al părinților (în cazul candidaților orfani de ambii părinți); 

 adeverință de la centrul de plasament (în cazul celor aflați în această situație); 

 adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în 

activitate sau pensionat, a susținătorilor legali; 

 adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat la Universitatea din 

București pentru susținătorii legali ai candidatului; 

k) FORMULAR DE APLICAȚIE. 

 

Datele înscrise de candidat pe documentele transmise on-line nu mai pot fi modificate 

după finalizarea înscrierii decât din motive bine întemeiate și numai până la finalizarea 

perioadei de înscriere, cu cerere adresată președintelui comisiei de admitere pe facultate. 

Candidații își asumă răspunderea cu privire la exactitatea datelor, la autenticitatea și la 

corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale. 

 



 

Observații: Taxa de admitere nu se returnează. Scutirile de la plata taxelor se aplică o singură 

dată, pentru un singur program de studiu. 

 

Confirmarea locului se face prin depunerea documentelor menționate mai sus în original 

(alături de trei fotografii ¾ cm.) și prin completarea formularului de confirmare de către candidat. 

Dacă studentul a obținut un loc cu taxă, în etapa de confirmarea a locului se face și dovada plății 

primei tranșe din taxa de școlarizare (875 lei). Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2020-2021 

este, conform aprobării Senatului, de 3500 lei. Nedepunerea documentelor originale solicitate în 

format fizic la termenele precizate duce la pierderea locului dobândit prin concurs. 

 

O persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de 

master. Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de 

către studenți. 


