
CONCURSURI CARE SUPLINESC ADMITEREA 2021-2022 
 
La Departamentul de Teatru – limba română:  
Specializarea Teatrologie 
Concursul Proscenium ediția a VI-a: Premiile I la secțiunile Dramaturgie și Publicistică Teatrală se 
echivalează cu nota 10 la examenul de admitere. 
 
La Departamentul de Cinematografie și Media – limba română:  
Specializarea Filmologie 
Concursul Proscenium ediția a VI-a: Premiile I la secțiunile Scenaristică și Publicistică cinematografică 
se echivalează cu nota 10 la examenul de admitere. 
 
Concursul Proscenium se desfășoară în perioada 1 noiembrie 2020 - 30 aprilie 2021. Publicarea 
rezultatelor finale: 20 mai 2021. 
Informațiile vor fi publice pe site-ul Facultății de Teatru și Film (https://teatrufilm.ubbcluj.ro/) și pe 
site-ul Teatrologie.ro secțiunea Concurs (http://www.teatrologie.ro/concurs/) din 1 noiembrie 2020. 
 
La Departamentul de Teatru – limba maghiară:  
Specilizarea Teatrologie: 
Premiul I, II, III la faza internațională a Olimpiadei internaționale de limba, literatura și cultura 
maghiară Apáczai Csere János (cls.V-XII), în unul din ultimii 3 ani (2018-2020) se echivalează cu nota 
10 la scrisoarea motivațională. 
Premiul I, II, III la Etapa natională a Olimpiadei de limba și literatura maghiară Mikes Kelemen (cls.V-
XII), în unul din ultimii 3 ani (2018-2020) se echivalează cu nota 10 la scrisoarea motivațională. 
 
Specilizarea Actorie: 
Premiul I la faza finală a Concursului de Recitare Balade și Basme populare „Kriza János” în unul din 
ultimii 2 ani (2020-2021) se echivalează cu calificativul ”admis” la etapa I. eliminatorie.  
Premiul I (individual) la faza națională a Olimpiadei Naționale de Arta Actorului în unul din ultimii 3 
ani (2020-2021) se echivalează cu calificativul ”admis” la etapa I. eliminatorie.  
 
 

Concursul național de fotografie UBB-Departamentul Maghiar de Film și Media, prima ediție 

Departamentul Maghiar de Cinematografie și Media din cadrul Facultății de Teatru și Film,  

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca anunță prima ediție a Concursului Național de Fotografie, 

organizat pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a, anul școlar 2020/2021.  

Tema concursului: Viața în timpul pandemiei 

Proiectul își propune să recompenseze tinerii talentați și pasionați de cinematografie, fotografie și 

media. Cei interesați vor trimite între 5-10 fotografii realizate pe tema concursului, însoțite de o 

descriere de minim 75 de cuvinte pentru fiecare imagine, în limba maghiară. Principala condiție este 

ca participantul să fie deținătorul drepturilor de autor asupra imaginilor înscrise. Materialele înscrise 

vor fi evaluate după: relevanţa temei, originalitate și creativitate. Juriul este format din specialiști în 

artele vizuale și film.  

Premiul I: Voucher de cărți în valoare de 500 de lei; 

Premiul II: Voucher de cărți în valoare de 350 de lei. 

https://teatrufilm.ubbcluj.ro/
http://www.teatrologie.ro/concurs/


Primul clasat în concurs va fi admis din oficiu la prima etapă a examenului de admitere (prezentarea 

unui portofoliu din materiale realizate de către candidat) la specializarea Cinematografie, 

Fotografie, Media, linia maghiară, din cadrul Facultății de Teatru și Film a Universității Babeș-Bolyai, 

Cluj-Napoca.  

Până în 30 aprilie 2021, doritorii pot expedia lucrările însoțite de formularul de înscriere la concurs 

(completat olograf și scanat) pe adresa laszlo.csibi@ubbcluj.ro cu mențiunea „Pentru concursul de 

fotografie”. Rezultatele vor fi anunțate în 20 mai 2021. 

Formularul de înscriere se poate descărca de pe pagina facultății 

(https://teatrufilm.ubbcluj.ro/fotoverseny/). Pentru mai multe informații: lect. dr. Csibi László, email: 

laszlo.csibi@ubbcluj.ro 

 
 
BBTE- Magyar Film és Média Intézet fotóversenye, első kiadás 

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Film és Média Intézete pályázatot hirdet a 2020/2021-as 

tanév XI. és XII. osztályos tanulóinak. 

A pályázat témája: Élet a pandémia idején 

A pályázat célja a film, fotó és média iránt érdeklődő tehetséges fiatalok jutalmazása. Egy pályázó 

minimum 5 és maximum 10 fotót küldhet be, egyenként egy minimum 75 szavas magyar nyelvű leírás 

kíséretében. Pályázni kizárólag olyan felvételekkel lehet, amelyeknek a pályázó egyedüli szerzője és 

azok szerzői jogával rendelkezik. A pályaműveket 3 tagú szakmai zsűri bírálja el a következő 

kritériumok alapján: a téma jelentősége, eredetiség és kreativitás. 

Az első helyezett díja: könyvvásárlási utalvány 500 lej értékben, 

A második helyezett díja: könyvvásárlási utalvány 300 lej értékben. 

A fotóverseny győztese kiválthatja a BBTE Magyar Film és Média szakán meghirdetett nyári fevételi 

első fordulóját (a felvételiző portfóliójának bemutatása és értékelése). 

Az érdeklődők a pályamunkákat a verseny regisztrációs űrlapjának kíséretében (aláírva és szkennelve) 

2021. április 30-ig nevezhetik „BBTE-MFM Fotópályázat” címmel a laszlo.csibi@ubbcluj.ro e-mail 

címre. Eredményeket 2021. május 20-án hirdetünk. 

A jelentkezési lap letölthető a kar weboldaláról (https://teatrufilm.ubbcluj.ro/fotoverseny/). További 

információk: Csibi László egyetemi adjunktus, email: laszlo.csibi@ubbcluj.ro 
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