
CURSURI DE PREGĂTIRE FACULTATEA DE FILM

Facultatea de Film organizează cursuri de pregătire în vederea concursului de admitere
din septembrie 2022 pentru toate specializările, după cum urmează:

Studii universitare de licență:

● Regie de film și televiziune – 10 cursuri (5 martie – 14 mai 2022)
● Imagine de film și televiziune – 12 cursuri (5 martie – 28 mai 2022)
● Multimedia: sunet, montaj – 13 cursuri (19 februarie – 28 mai 2022)

+ 2 suplimentare la solicitarea candidaților (4 iunie și 29 august 2022)
● Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie – 12 cursuri (5

martie – 4 iunie 2022)
● Animație și interactivitate digitală – 12 cursuri (5 martie – 28 mai 2022)
● Fotografie – 12 cursuri (12 martie – 4 iunie 2022)

Studii universitare de masterat:

● Interactive Technologies for Performing and Media Arts – 3 cursuri (21 – 28 mai și
4 iunie 2022)

● Art of Game Design – 2 cursuri (19 martie și 21 mai 2022)

CURSURILE SE VOR ȚINE ONLINE PENTRU SPECIALIZAREA REGIE, SPECIALIZAREA
ANIMAȚIE ȘI INTERACTIVITATE, SPECIALIZAREA COMUNICARE AUDIOVIZUALĂ:
SCENARISTICĂ, PUBLICITATE MEDIA, FILMOLOGIE ȘI PENTRU CURSURILE CELOR
DOUĂ PROGRAME DE MASTERAT.

PENTRU SPECIALIZAREA IMAGINE DE FILM ȘI TV ȘI FOTOGRAFIE CURSURILE NU SE
POT ORGANIZA ONLINE. ACESTEA SE VOR DESFĂȘURA ÎN UNATC.

PENTRU SPECIALIZAREA MULTIMEDIA: SUNET,MONTAJ CURSURILE SE VOR ȚINE ÎN
FORMAT HIBRID.
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Taxa aferentă unui curs de pregătire este 100 lei și se achită până vineri, ora 16.00,
înaintea fiecărui curs, pentru a putea fi trimise listele către profesorii responsabili.
Cursanții care aleg să plătească pachetul integral, înaintea începerii perioadei de
desfășurare a cursurilor, beneficiază de o reducere de 15% din taxa totală.

Se acordă o reducere de 50% din suma totală a pachetului complet de cursuri al fiecărei
specializări elevilor de liceu care au beneficiat de bursă socială pe perioada ultimelor 3
luni premergătoare achitării acestuia. Cursanții care pot beneficia de această reducere
trebuie să trimită pe adresa de mail decanat.film@untc.ro, o adeverință eliberată de la
liceu din care să reiasă că beneficiază de bursă socială.

Cele două tipuri de reducere pentru pachetul complet de cursuri nu se cumulează. Nu se
restituie banii celor care achită toate cursurile și nu se prezintă la curs din motive
personale.

Taxa aferentă unui curs de pregătire este 100 lei și se achită cu cel târziu 2 zile înaintea
fiecărui curs, pentru a putea fi trimise listele către profesorul responsabil de curs.

CONT PLATĂ CURSURI PREGĂTIRE
Asociația Pro Casandra Banca - FIRSTBANK
CONT RO96PIRB4202745836001000
COD FISCAL 27741189

La detalii de plată se trece numele cursantului și specializarea (Regie, Imagine,
Multimedia, Animație, Fotografie, Comunicare audiovizuală etc.) pentru care se face
înscrierea, cu specificarea - Curs pregătire Facultatea de Film.

Dovada plății se va face prin trimiterea unui mail de pe adresa personală a cursantului,
conținând  numele, prenumele, numărul de telefon, specializarea și având atașat extrasul
de cont în format PDF sau în orice format digital de imagine, pe adresa de mail
decanat.film@unatc.ro.

Doar cursanții care au făcut dovada plății vor primi link-ul de participare prin replay pe
mail sau în sală, după caz.
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