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Examenul de admitere la doctoratul profesional constă din două probe: 

 

Profil: Arte vizuale 

 Specialitatea: Arte plastice și decorative 

1. Prezentarea unui portofoliu în versiune electronică ce va conține: xerocopii, fotografii, imagini 

ale lucrărilor artistico-plastice realizate de candidat care au fost expuse publicului, afișe, publicații, 

mențiuni, premii, diplome, dovezi ale participării/organizării la expoziții personale și de grup, la 

concursuri și manifestări cultural -artistice. 

 

Candidatul va explica concepția privind relevanța artistică a unei expoziții personale și preocupările 

pentru viitorul proiect artistic.  

 

2. Interviu pe baza celor prezentate. 

 

Profil: Design 

 Specialitatea: Design vestimentar și al produselor  textile 

 

 

1. Prezentarea unui portofoliu în versiune electronică ce va conține: xerocopii, fotografii, imagini 

ale lucrărilor create, afișe, publicații, proiecte vestimentare, schițe de costume, dovezi ale 

participării la expoziții personale și de grup realizate de candidat și care au fost expuse publicului, 

participări la concursuri și manifestări cultural -artistice. 

 

      Candidatul va explica concepția artistică a unei colecții vestimentare prezentată în cadrul                       

unui eveniment cultural și preocupările pentru viitorul proiect artistic. 

 

2.Interviu pe baza celor prezentate. 

 

 

 Specialitatea: Design interior, mediu și arta peisajului 

 

1. Prezentarea unui portofoliu în versiune electronică ce va conține lucrări reprezentative care 

vor demonstra competențele profesionale în domeniu ale candidatului (schițe de decor, proiecte 

tehnice, schițe de interior, proiecte finisate și fotografii ale lucrărilor realizate, aplicare de 



tehnologii moderne, dovezi ale participării la expoziții, concursuri, manifestări cultural –artistice, 

publicații, afișe, mențiuni, premii, diplome, etc.). 

 Candidatul va explica concepția artistică a unui proiect de interior (mediu peisagistic) implimentat 

și preocupările pentru viitorul proiect artistic. 

 

 

 

2. Interviu pe baza  celor prezentate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doctorat științific (fr/zi, fr/redusă) 
 

PROBE DE ADMITERE 

 

Profil: Arte vizuale  

 

        Specialitatea:  Teoria și istoria artelor plastice  

        Specialitatea:  Arte plastice și decorative 

 

 

Candidaţii vor prezenta un portofoliu care va conţine: 

 

1. Creaţii proprii (texte dramatice, scenarii), fotografii, fragmente video digitale din creaţiile 

anterioare,  

1. CV-ul candidatului care conţine date despre activitatea de creaţie și ştiinţifică: afişe, menţiuni, 

aprecieri; copiile articolelor publicate, participări la conferințe, simpozioane, etc. 

2. Oferta de proiect științific privind necesitatea, noutatea şi utilitatea cercetării propuse (3 -5 

pagini). 

3. Interviu pe baza portofoliului și proiectului prezentate. 

 

 

Profil: Design 

 

    Specialitatea: Design vestimentar și al produselor  textile 

    Specialitatea: Design interior,  mediu și arta peisajului 

 

 

Candidaţii vor prezenta un portofoliu care va conţine: 

 

2. Creaţii proprii (texte dramatice, scenarii), fotografii, fragmente video digitale din creaţiile 

anterioare,  



 

1. CV-ul candidatului care va conţine date despre activitatea de creaţie și ştiinţifică. afişe, 

menţiuni, aprecieri; copiile articolelor publicate, participări la conferințe, simpozioane, etc. 

 

2.Oferta de proiect științific privind necesitatea, noutatea şi utilitatea cercetării propuse (3 -5 

pagini). 

      3. Interviu pe baza portofoliului și proiectului prezentate. 
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