
 

 

Universitatea Hyperion din Bucureşti 

Facultatea de Arte 

 

REGULAMENTUL 

de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la FACULTATEA 

DE ARTE,  

specializarea Artele spectacolului (Actorie)  sesiunea SEPTEMBRIE 

2022-2023 ,  nivel licenţă 

 

 La FACULTATEA DE ARTE admiterea se realizează diferenţiat, în 

funcţie de specializări, prin concurs de admitere: Pentru domeniul TEATRU: 

Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI – (ACTORIE), nivel licenţă, 3 ani, 

180 ECTS, acreditată.  

 

PROBA I:  PRACTIC 

a. Exerciţii de improvizaţie*   

b. Recitarea unor poezii din repertoriu** la alegerea 

candidatului. (minim 8 poezii de facturi diferite şi o fabulă) 

  c.  Testarea calităţilor ritmice, vocale şi de coordonare  

(cântec) 

  d.  Lectură la prima vedere 

  e.  Scrisoare de intentie 

       Se notează cu ADMIS/RESPINS 

PROBA II: PRACTIC 

✓ Povestire  (la alegerea candidatului) 

✓ Monolog** (la alegerea candidatului ) 

       Se notează cu note de la 1 la 10 

 *  Exerciţiile de improvizaţie constau în teme propuse de comisie pe 

care candidatul le va folosi în interpretarea textelor.  

 ** Monolog şi povestire/ publicat(ă), cu autor cunoscut. 

CALENDARUL ADMITERII: 
 -  01 iunie - 20 septembrie    înscrierea candidaţilor / ORA 9.oo -
17.oo  
 -  22 septembrie 2022 / ORA 10.oo -  ETAPA I , CORP B, ETAJ  4    
  - 22 septembrie 2022  / ORA 20.oo - comunicarea rezultatelor 
probei I 
 -  23 septembrie 2022   / ORA 10.oo -  ETAPA a II-a, CORP B, ETAJ  
4 



 

 

 -  23  septembrie 2022  / ORA 20.oo -  comunicarea rezultatelor 

finale 

Numărul de locuri aprobate de Senatul Universităţii Hyperion din 

Bucureşti  

Specializarea Limba de 

studiu 

Nr.locuri 

I Domeniul TEATRU, nivel licenţă, 

3 ani 

Română 
30 

 

Taxa de şcolarizare: 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2022-2023 - Actorie:  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 specializare 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 – 20 septembrie 2022, 
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 A , 
Secretariat General. 
 
ETAPE OBLIGATORII DUPĂ ÎNSCRIERE: 
 
În data de 23 septembrie 2022 se comunica rezultatele finale ale 
admiterii.  



 

 

**Confirmarea locului:  În perioada 26 - 27 septembrie 2022 candidaţii 

declaraţi admişi trebuie să confirme locul obţinut prin achitarea primei 

rate din taxa de şcolarizare, în caz contrar nu vor putea fi înmatriculaţi 

în anul universitar 2021-2022 

 

URMĂRIREA REZULTATELOR PRELIMINARE, DUPĂ DATA AFIŞĂRII 
LOR: 
FOARTE IMPORTANT: Rezultatele afişate în data de 24.09.2021 sunt 
definitive, pentru candidaţi; 
Rezultatele finale, se vor comunicate fiecărui candidat prin e-mail. 
 Facultatea nu răspunde de acurateţea informaţiilor oferite telefonic sau 
verbal. 
Nu completaţi Fişa de înscriere decât după ce aţi citit cu atenţie 
Regulamentul  Admiterii! 
Completaţi rubricile fişei numai cu majuscule! Notele se completează 
obligatoriu în cifre şi litere! 
Nu puteţi alege decât un singur domeniu de studiu.  
 
Prezentul Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului de 
admitere la Facultatea de Arte, sesiunea Septembrie 2022, a fost discutat si 
aprobat în cadrul şedinţei Consiliului Facultăţii de Arte din data de 
14.03.2022. 

Decan,   

Conf.univ.dr. Beatrice  Comanescu 


