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La începutului anilor ’90, IATC se transformă în ATF. Marea sfidare era 
direcţia în care instituţia ar trebui să se îndrepte. Simplificând, exis‑
tau două opţiuni: institutul profesional, menţinând cifre mici de școla‑
rizare („suntem buni când suntem puţini” – un enunţ pe care, cu mici 
variaţii, l‑am auzit de multe ori în acei ani) sau dezvoltarea prin înfi‑
inţarea de noi specializări, deschiderea spre teoria artei și cercetare, 
creșterea numărului de locuri. Este direcţia care s‑a impus, prin reînfi‑
inţarea studiilor teoretice (completate de preocuparea pentru domenii 
colaterale precum jurnalismul cultural sau managementul), secţii de 
coregrafie, păpuși și marionete, scenografie, multimedia, sunet‑mon‑
taj, apoi prin apariţia studiilor doctorale, a studiilor aprofundate și a 
masteratelor. Era o perioadă în care creșterea numărului de studenţi 
nu atrăgea finanţare suplimentară, o mare parte din spaţiile dedicate 
azi activităţilor didactice nu existau sau nu erau amenajate, dar deve‑
nea din ce în ce mai limpede că relevanţa socială a unor profesii artis‑
tice începea să depindă de felul în care se va poziţiona Academia de 
Teatru și Film, denumire sub care a existat universitatea între 1990 
și 1998.

Astăzi, UNATC are un clar profil universitar, un profil de 
UNIVERSITATE‑CONCEPT, cu o identitate pregnantă, cu un model 
pedagogic coerent și puternic.

Modelul actual al universităţii este structurat pe trei dimensiuni:
• componenta formativă pentru performanţă;
• componenta de cercetare artistică, cercetare prin artă și cercetare 

știinţifică (teatrul și filmul ca domenii ale cunoașterii);
• componenta pedagogică și relaţia cu societatea; integrarea modu‑

lelor de educaţie teatrală și cinematografică în învăţământul gene‑
ral și în învăţarea socială.
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Dezvoltarea instituţională trebuie să continue. Există direcţii de for‑
mare încă neexplorate, la licenţă și la masterat, atât în domeniul tea‑
trului, cât și al filmului. Dau ca exemple programele de studii în 
domeniul fotografiei, animaţiei, teatrului pentru copii și tineret, edu‑
caţiei artistice, game design, imagine generată digital etc. Abordarea 
fiecărui domeniu nou înseamnă și deschiderea unui câmp de cercetare 
în direcţia respectivă. Definirea mai clară, inclusiv prin structura insti‑
tuţională, a rolului cercetării prin artă și pentru artă, interdisciplinari‑
tatea cu alte domenii și structuri universitare de cercetare, realizarea 
unor publicaţii în standarde academice și includerea lor în circuitul 
internaţional sunt obiective care vor trebui urmărite. Punerea în lucru 
a proiectului CINETic va reprezenta prima mare încercare de acest tip 
pentru UNATC.

Funcţia socială a universităţii trebuie regândită. Principala dimen‑
siune a funcţiei sociale a UNATC se regăsește în educaţia teatrală 
și cinematografică.

Problema nu este atât REFORMA, cât DEZVOLTAREA.

Rector
conf.univ.dr. Nicolae MANDEA
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Scurt istoric

Universitatea Naţională de Artă Teatrală și Cinematografică 
„I.L. Caragiale” din București (UNATC) este o instituţie publică de învă‑
ţământ superior finanţat de stat care oferă programe complexe de stu‑
dii în domeniile teatrului și filmului, precum și interdisciplinare la 
nivel de licenţă, masterat și doctorat.

Prima facultate de teatru și‑a început activitatea în București în 1834, 
în cadrul Școlii Filarmonice.

În anul 1948 este înfiinţată Facultatea de Regie în cadrul Institutului de 
Artă, care a reunit, timp de doi ani (1948–1950), întreg învăţământul 
artistic din București.

În 1950 se înfiinţează Institutul de Artă Cinematografică și Institutul 
de Teatru „I.L. Caragiale”.

În 1954, cele două institute se unesc în Institutul de Artă Teatrală și 
Cinematografică „I.L. Caragiale”, care va funcţiona până în 1990, când 
se transformă în Academia de Teatru și Film (ATF) – unica școală de 
tradiţie în domeniul teatrului și filmului din România, cu rang univer‑
sitar, recunoscută pe plan internaţional.

Din 1990, ATF se află într‑un continuu proces de reformă, care a dus 
la apariţia unor noi secţii și specializări: Comunicare audiovizuală și 
Multimedia: sunet‑montaj, în cadrul Facultăţii de Film, Actorie, Păpuși 
și Marionete, Coregrafie, Scenografie, în cadrul Facultăţii de Teatru. 
Cifra de școlarizare a crescut, planurile de învăţământ și programele 
de studii s‑au perfecţionat și diversificat.

Din anul 1998, Academia de Teatru și Film devine Universitatea 
de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” (UATC), iar din 
2001, Universitatea Naţională de Artă Teatrală și Cinematografică 
„I.L. Caragiale” din București (UNATC).
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Rector
conf.univ.dr. Nicolae MANDEA
rector@unatc.ro

Prorector
Management academic și dezvoltare instituţională
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Prorector
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Secretariat Rectorat
+40 212 527 457
+40 212 525 881
rector@unatc.ro

Președinte Senat
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Director General Administrativ
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Eu cu cine votez?



Facultatea de Teatru își asumă misiunea de a pregăti, la un înalt 
nivel profesional, artiști din domeniul teatrului și artelor spec‑
tacolului, precum și în domenii interdisciplinare, capabili de 
perfecţionare continuă.

Programele facultăţii oferă absolvenţilor nivelul de pregătire nece‑
sar pentru inserţia imediată în mediul artistic profesionist, atât în 
producţia curentă, cât și ca iniţiatori ai unor proiecte artistice, mana‑
geriale și pedagogice inedite. Tinerii artiști sunt puși în contact direct 
cu publicul tânăr, la a cărui formare universitatea consideră nece‑
sar să participe. Programele de pregătire reflectă interesul pentru 
valorile clasice ale teatrului și pentru interdisciplinaritatea specifică 
artei contemporane.

Studenţii sunt stimulaţi să cerceteze în echipă, să experimenteze for‑
mule de lucru diferite, să înţeleagă spectacolul de teatru ca pe un feno‑
men social cu rol de schimbare în lumea contemporană. Laboratorul 
de creaţie are un loc central în cadrul Facultăţii de Teatru, oferind 
cadrul necesar pentru formarea unei gândiri libere, critice, dinamice.

Ca principal exponent al pedagogiei artistice teatrale din ţara noas‑
tră, UNATC a dezvoltat concepte formative proprii, puse în valoare atât 
prin ciclurile de pregătire, cât și prin activitatea de cercetare specifică.

UNATC este membru titular al ELIA. Profesorii facultăţii de teatru sunt 
membri în organizaţii profesionale precum UNITER, AICT, UNIMA.

Decan
conf.univ.dr. Ștefan CARAGIU‑GHEORGHIŢĂ
stefan.caragiu@unatc.ro

Secretariat
+40 212 528 108
secretariat.teatru@unatc.ro

Prodecan
prof.univ.dr. Mircea GHEORGHIU
mircea.gheorghiu@unatc.ro

Facultatea 
de Teatru
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Facultatea de Teatru organizează următoarele programe de studii:

Programe de Licenţă

Domeniul: TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
 180 credite, învăţământ cu frecvenţă
Tipul diplomei: Licenţă (nivel 6)
Specializări:
• Artele spectacolului (ACTORIE)
• Artele spectacolului (PĂPUȘI‑MARIONETE)
• Artele spectacolului (REGIE)
• Artele spectacolului (COREGRAFIE)
• SCENOGRAFIE
• TEATROLOGIE (Management Cultural, Jurnalism Teatral)

Programe de Master

Domeniul: TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
 120 credite, învăţământ cu frecvenţă
Tipul diplomei: Master (nivel 7)
Specializări:
• Arta actorului
• Arta regizorului de teatru
• Arta scenografului
• Teatru de animaţie
• Arta coregrafică
• Coregrafie și performanţă în dans
• Design lumină și sunet în artele spectacolului
• Teatrologie – Management și marketing cultural
• Scriere dramatică
• Pedagogie teatrală
• Art‑terapie prin teatru și artele spectacolului

Sesiunea de admitere are loc la începutul lunii septembrie.

La fiecare program de studii, examenul se bazează pe o metodologie 
proprie care are drept scop evaluarea aptitudinilor și cunoștinţelor din 
domeniu. Probele de concurs și bibliografia sunt anunţate cu cel puţin 
șase luni înainte – atât pe site‑ul www.unatc.ro la secţiunea Admitere, 
cât și la sediul universităţii.

Prodecan
prof.univ.dr. Mircea GHEORGHIU
mircea.gheorghiu@unatc.ro
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Licenţă

Master

Departamentul 
ARTA ACTORULUI

Artele spectacolului 
ACTORIE

Arta actorului

Pedagogie teatrală

Departamentul 
PĂPUȘI‑MARIONETE

Domeniul de studii TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

Artele spectacolului 
PĂPUȘI‑MARIONETE

Teatru de animaţie

Art‑terapie prin teatru și 
artele spectacolului

Departamentul 
REGIE TEATRU

Artele spectacolului
REGIE

Arta regizorului de teatru

Scriere dramatică

Director Departament
prof.univ.dr. Tania FILIP

tania.filip@unatc.ro

Director Departament
conf.univ.dr. Daniel STANCIU

daniel.stanciu@unatc.ro

Director Departament
prof.univ.dr. Felix ALEXA

felix.alexa@unatc.ro

014



Licenţă

Master

Departamentul
COREGRAFIE

Artele spectacolului 
COREGRAFIE

Artă coregrafică

Coregrafie și performanţă 
în dans

Departamentul 
SCENOGRAFIE

Domeniul de studii TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI

SCENOGRAFIE

Arta scenografului

Design lumină și sunet 
în artele spectacolului

Departamentul 
STUDII TEATRALE

TEATROLOGIE 
(Management cultural, 

Jurnalism teatral)

Teatrologie – Management 
și marketing cultural

Director Departament
prof.univ.dr. Sergiu ANGHEL

sergiu.anghel@unatc.ro

Director Departament
conf.univ.dr. 

Adriana RAICU‑PETRE
ada.raicu@unatc.ro

Director Departament
conf.univ.dr. Maria ZĂRNESCU

maria.zarnescu@unatc.ro



Licenţă
Facultatea de Teatru

Artele spectacolului
ACTORIE
Misiune

Programul de studii Artele spectacolului (ACTORIE) formează studen‑
ţii pentru o carieră în teatru, film și televiziune. Punând accent pe pre‑
gătirea complexă a actorului, cursurile sunt structurate pe trei direcţii 
majore: actorie, mișcare scenică și tehnică vocală. Perspectiva didac‑
tică abordează arta actorului atât din punct de vedere practic, cât și 
teoretic, prezentând diferite metode și tehnici de lucru. Pregătirea este 
completată și de cunoștinţe aprofundate privind analiza textului dra‑
matic, istoria artei spectacolului și elemente de producţie.

Îmbinarea dintre teorie și practică este asigurată de profesori cu o 
carieră recunoscută în mediul artistic și academic la nivel naţional și 
internaţional. Studenţii se bucură de atenţia lor constantă atât la orele 
de curs, cât și la realizarea spectacolelor. Universitatea oferă nume‑
roase oportunităţi de a aplica noţiunile studiate în producţii realizate 
împreună cu studenţi de la alte specializări din cadrul facultăţilor de 
teatru și film, dar și în workshop‑uri coordonate de artiști consacraţi.

Ocupaţii

• actor
• prezentator (crainic) radio
• prezentator (crainic) televiziune

Cursuri

Anul I
• Arta actorului
• Improvizaţie scenică
• Vorbire scenică
• Tehnică vocală (cunoștinţe muzicale, canto)
• Istoria teatrului universal
• Comunicare și colaborare interdisciplinară teatru‑film
• Arta actorului în România
• Arta actorului de film
• Educaţie fizică (expresie corporală, mișcare scenică)
• Limbă străină (engleză/franceză/spaniolă)
• Practică (Atelier de creaţie)

016



Anul II
• Arta actorului
• Vorbire scenică
• Tehnică vocală (cunoștinţe muzicale, canto)
• Istoria teatrului universal
• Istoria teatrului românesc
• Arta actorului de film
• Antrenamentul mijloacelor pentru teatru muzical
• Lupte scenice
• Educaţie fizică (expresie corporală, mișcare scenică)
• Limbă străină (engleză/franceză/spaniolă)
• Practică (Atelier de creaţie)

Anul III
• Arta actorului
• Vorbire scenică
• Tehnică vocală (cunoștinţe muzicale, canto)
• Tehnica vorbirii la microfon
• Expresie corporală
• Istoria teatrului universal
• Istoria teatrului românesc
• Teatru contemporan
• Estetică
• Etică și integritate academică
• Practică (Atelier de creaţie)
• Elaborarea lucrării de licenţă



Licenţă
Facultatea de Teatru

Artele spectacolului
PĂPUȘI‑MARIONETE
Misiune

Studenţii specializării Artele spectacolului (PĂPUȘI-MARIONETE) 
deprind tehnicile de bază ale construcţiei și mânuirii păpușilor, pre‑
cum și tehnici actoricești, corporale și vocale care îi ajută să înţeleagă 
structura și compoziţia unui spectacol de păpuși.

Prin disciplinele teoretice și practice studiate, ei se familiarizează cu 
procesele de concepere a expresiei metaforice specifice teatrului de 
animaţie. În funcţie de abilităţile individuale, au oportunitatea de a‑și 
dezvolta cariera fie pe lucrul cu obiecte, fie pe teatrul fizic și muzical. 
Producţiile realizate sub coordonarea profesorilor pun accent pe ten‑
dinţele actuale ale spectacolului de păpuși contemporan, cu noile teh‑
nologii folosite în animaţie, precum și cu modalităţi prin care arta 
digitală poate fi integrată în structuri spectaculare complexe.

Ocupaţii

• actor mânuitor de păpuși
• actor
• prezentator (crainic) televiziune

Cursuri

Anul I
• Arta mânuirii păpușii
• Arta mânuirii marionetei
• Arta actorului
• Vorbire scenică
• Tehnică vocală (cunoștinţe muzicale, canto)
• Istoria teatrului universal
• Comunicare și colaborare interdisciplinară teatru‑film
• Arte vizuale
• Teoria muzicii și forme muzicale
• Educaţie fizică (expresie corporală, mișcare scenică)
• Limbă străină (engleză/franceză/spaniolă)
• Practică (Atelier de creaţie)

Anul II
• Arta mânuirii păpușii
• Arta mânuirii marionetei
• Arta actorului
• Vorbire scenică
• Tehnică vocală (cunoștinţe muzicale, canto)
• Istoria teatrului universal
• Literatura universală și teatrul de păpuși
• Arta actorului de film
• Artă scenografică
• Tehnici de studio radio și tv
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• Tehnica teatrului de animaţie
• Educaţie fizică (expresie corporală, mișcare scenică)
• Limbă străină (engleză/franceză/spaniolă)
• Practică (Atelier de creaţie)

Anul III
• Arta mânuirii păpușii
• Arta mânuirii marionetei
• Arta actorului
• Antrenamentul mijloacelor de expresie corporală
• Antrenamentul mijloacelor de expresie vocală
• Istoria teatrului universal
• Artă scenografică
• Tehnici de studio radio și tv
• Etică și integritate academică
• Practică (Atelier de creaţie)
• Elaborarea lucrării de licenţă



Licenţă
Facultatea de Teatru

Artele spectacolului
REGIE
Misiune

Programul de studiu Artele spectacolului (REGIE) oferă studenţi‑
lor posibilitatea de a‑și descoperi și dezvolta aptitudinile individuale 
într‑o gamă largă de stiluri și limbaje performative. Înţelegerea cre‑
atoare a substanţei demersului regizoral, din perspectivă teoretică 
și practică, urmărește educarea capacităţii de a selecta și valoriza, în 
mod individual, elementele specifice actului teatral.

Procesul de descoperire și dezvoltare a personalităţii regizorale presu‑
pune o muncă de cunoaștere și autocunoaștere, de explorare și expe‑
riment în cadrul unei echipe artistice și tehnice multidisciplinare. 
De aceea abilităţile, competenţele, dar și primele experienţe se rea‑
lizează în școală. Astfel, absolvenţii regizori dobândesc o perspec‑
tivă cât mai apropiată realizării viitoarelor lor proiecte artistice din 
spaţiul profesionist.

Ocupaţii

• regizor artistic
• regizor de scenă
• director de creaţie

Cursuri

Anul I
• Arta regizorului de teatru
• Analiza textului dramatic
• Introducere în arta actorului
• Istoria teatrului universal
• Comunicare și colaborare interdisciplinară teatru‑film
• Spectacologie
• Arte vizuale
• Teoria muzicii și forme muzicale
• Limbă străină (engleză/franceză/spaniolă)
• Educaţie fizică
• Practică (Atelier de creaţie)
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Anul II
• Arta regizorului de teatru
• Analiza textului dramatic
• Istoria teatrului universal
• Istoria teatrului românesc
• Filosofie
• Artă scenografică
• Istoria stilurilor în decor și costume
• Tehnica luminii de scenă
• Tehnica sunetului de scenă
• Limbă străină (engleză/franceză/spaniolă)
• Educaţie fizică
• Practică (Atelier de creaţie)

Anul III
• Arta regizorului de teatru
• Artă scenografică
• Istoria teatrului universal
• Istoria teatrului românesc
• Regie – Teatru de animaţie
• Atelier de dramaturgie contemporană
• Regie – Teatru radio și tv
• Managementul proiectului cultural
• Etică și integritate academică
• Practică (Atelier de creaţie)
• Elaborarea lucrării de licenţă



Licenţă
Facultatea de Teatru

Artele spectacolului
COREGRAFIE
Misiune

Specializarea Artele spectacolului (COREGRAFIE) își propune să pre‑
gătească artiști în domeniul artei dansului cu o bază teoretică și prac‑
tică serioasă. Departamentul și cadrele didactice se străduiesc să ofere 
un context de lucru aplicat și noţiuni aprofundate despre dramaturgia, 
mijloacele compoziţionale și structura creaţiilor coregrafice.

Studenţii se familiarizează cu cele mai relevante metode de cerce‑
tare ale coregrafilor și dansatorilor care reprezintă repere în istoria 
coregrafiei românești și internaţionale. Se studiază dansul clasic și 
contemporan, interacţionând cu diferite forme de dans și având posi‑
bilitatea de a colabora cu studenţi de la alte specializări ale facultăţilor 
de teatru și film. Cursurile permit angajarea într‑un studiu cuprinzător 
al dansului, concentrat în jurul unui nucleu central al coregrafiei, per‑
formanţei și aprecierii critice.

Ocupaţii

• coregraf
• maestru de balet
• maestru de studii de balet

Cursuri

Anul I
• Artă coregrafică
• Dramaturgie coregrafică
• Istoria teatrului universal
• Istoria dansului
• Comunicare și colaborare interdisciplinară teatru‑film
• Teoria muzicii și forme muzicale
• Arte vizuale
• Spectacologie
• Educaţie fizică
• Limbă străină (engleză/franceză/spaniolă)
• Practică (Atelier de creaţie)
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Anul II
• Artă coregrafică
• Dramaturgie coregrafică
• Istoria teatrului universal
• Teoria muzicii și forme muzicale
• Atelier de ritmică
• Artă scenografică
• Tehnica luminii de scenă
• Tehnica sunetului de scenă
• Managementul proiectului cultural
• Educaţie fizică
• Limbă străină (engleză/franceză/spaniolă)
• Practică (Atelier de creaţie)

Anul III
• Artă coregrafică
• Dramaturgie coregrafică
• Regia spectacolului coregrafic
• Istoria teatrului universal
• Estetică și elemente de etică
• Coregrafie contemporană – stiluri, tendinţe
• Artă scenografică
• Etică și integritate academică
• Practică (Atelier de creaţie)
• Elaborarea lucrării de licenţă



Licenţă
Facultatea de Teatru

SCENOGRAFIE
Misiune

Programul de studii SCENOGRAFIE abordează pregătirea viitori‑
lor scenografi de teatru și film dintr‑o perspectivă inovatoare, prin 
care autorul decorurilor și costumelor este integrat de la început echi‑
pei de creaţie. Scenografia este o disciplină riguroasă și provocatoare, 
care combină elementele practice și teoretice. Cei trei ani de studiu 
sunt dedicaţi deprinderii noţiunilor generale, specifice domeniului. 
Studenţii sunt iniţiaţi în procesul de creaţie pentru a deprinde compe‑
tenţele necesare realizării și prezentării la nivel de proiect scenogra‑
fic propria concepţie artistică – prin machete, schiţe de atmosferă, de 
decor în lumină, schiţe de costume. De asemenea, colaborează, alături 
de colegii lor de la celelalte secţii, la elaborarea proiectelor artistice de 
semestru sau finalizare a studiilor pentru a‑și dezvolta capacitatea de 
creator de teatru în context instituţional sau independent.

Ocupaţii

• scenograf
• pictor scenograf
• asistent scenograf

Cursuri

Anul I
• Artă scenografică
• Arte vizuale
• Istoria teatrului universal
• Atelier plastic
• Perspectivă și geometrie descriptivă
• Tehnologie scenică
• Bazele proiectării în scenografie
• Comunicare și colaborare interdisciplinară teatru‑film
• Introducere în arta actorului
• Limbă străină (engleză/franceză/spaniolă)
• Educaţie fizică
• Practică (Atelier de creaţie)
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Anul II
• Artă scenografică
• Atelier plastic
• Istoria teatrului universal
• Istoria teatrului românesc
• Istoria stilurilor în decor și costume
• Proiectare de scenografie
• Proiectare pe calculator
• Arta regizorului de teatru
• Tehnica luminii de scenă
• Tehnica sunetului de scenă
• Limbă străină (engleză/franceză/spaniolă)
• Educaţie fizică
• Practică (Atelier de creaţie)

Anul III
• Artă scenografică
• Scenografie de film și tv
• Istoria teatrului universal
• Istoria teatrului românesc
• Istoria stilurilor în decor și costume
• Proiectare de scenografie
• Proiectare pe calculator
• Arta regizorului de teatru
• Etică și integritate academică
• Practică (Atelier de creaţie)
• Elaborarea lucrării de licenţă



Licenţă
Facultatea de Teatru

TEATROLOGIE
Management cultural, 
Jurnalism teatral
Misiune

Specializarea TEATROLOGIE (Management cultural, Jurnalism tea-
tral) își propune formarea unor teatrologi de valoare, cu o cultură 
spectacologică adecvată, pregătiţi pentru a contribui activ la viaţa cul‑
turală – pe plan naţional și internaţional. În acest context se urmărește 
atât cultivarea talentului studenţilor, formarea personalităţii lor artis‑
tice, cât și aprofundarea cunoștinţelor teatrale și intelectuale adecvate 
imperativelor cercetării știinţifice în domeniul artelor spectacolului.

Structura și finalitatea programului de studii și procedurile de lucru în 
colaborare cu celelalte secţii au rezultat prin efortul mai multor gene‑
raţii de profesori, nume de rezonanţă în artele spectacolului atât la 
nivel naţional, cât și internaţional. Contribuţiile de teoria și estetica 
teatrului sunt completate, în ultimele două decenii, de o preocupare 
constantă pentru aspectele legate de managementul procesului de cre‑
aţie artistică și pentru construcţia imaginii publice a fenomenului tea‑
tral – în jurul conceptului de teatrolog activ.

Ocupaţii

• critic de artă
• consultant artistic
• secretar literar
• redactor
• producător delegat pentru teatru

Cursuri

Anul I
• Teatrologie
• Istoria teatrului universal
• Istoria teatrului românesc
• Spectacologie
• Analiza textului dramatic
• Managementul proiectului cultural
• Teoria și practica presei (presă scrisă, radio, tv)
• Comunicare și colaborare interdisciplinară teatru‑film
• Arte vizuale
• Teoria muzicii și forme muzicale
• Limbă străină I (engleză/franceză/spaniolă)
• Limba străină II
• Educaţie fizică
• Practică teatrală
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Anul II
• Teatrologie
• Istoria teatrului universal
• Istoria teatrului românesc
• Spectacologie
• Filosofie
• Management și marketing cultural
• Teoria și practica presei (presă scrisă, radio, tv)
• Istoria stilurilor în decor și costum
• Limbă străină I (engleză/franceză/spaniolă)
• Limba străină II
• Educaţie fizică
• Practică teatrală

Anul III
• Teatrologie
• Istoria teatrului universal
• Spectacologie
• Estetică
• Dezvoltarea strategiilor culturale
• Antreprenoriat și producţie teatrală
• Dramaturgie
• Scenaristică
• Mijloace CAV și tehnologii digitale
• Etică și integritate academică
• Practică teatrală
• Elaborarea lucrării de licenţă



Master
Facultatea de Teatru

Arta actorului
Misiune

Programul de master ARTA ACTORULUI se adresează specialiștilor 
din domeniul teatrului și artelor spectacolului care își doresc să apro‑
fundeze cunoștinţele și competenţele de actorie. Cursurile sunt con‑
centrate asupra studiului diferitelor tehnici de construcţie a rolului în 
contextul unor genuri de teatru diverse prin proiecte artistice de tip 
spectacol. Competenţele urmărite vizează antrenarea capacităţii de 
abordare a unui repertoriu variat și autoanaliza demersului creator.

Curriculum‑ul include și discipline teoretice prin care absolventul 
dobândește competenţe transversale care îi dezvoltă spiritul de iniţi‑
ativă privind demararea și coordonarea unor proiecte artistice sau de 
intervenţie socială variate (teatru, cinematografie, mass‑media).

Cursuri

Anul I
• Arta actorului – Commedia dell’Arte
• Arta actorului – clasic – comic
• Atelier de arta actorului – Commedia dell’Arte (proiect)
• Atelier de arta actorului – clasic, dramatic (proiect)
• Atelier de arta actorului – Clasic, comic (proiect)
• Antrenamentul mijloacelor de expresie
• Teatrul de improvizaţie
• Repertoriu
• Analiza procesului de creaţie teatrală
• Politici publice și legislaţie culturală
• Etică și integritate academică
• Practica spectacolului de teatru

Anul II
• Tehnica actorului în teatrul de Commedia dell’Arte (proiect)
• Tehnica actorului în teatrul clasic (proiect)
• Tehnica actorului în teatrul muzical (proiect)
• Antrenamentul mijloacelor de expresie
• Introducere în producţia spectacolului de teatru
• Practica spectacolului de teatru
• Elaborarea lucrării de disertaţie
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Master
Facultatea de Teatru

Pedagogie teatrală
Misiune

Specializarea se adresează profesioniștilor din domeniul artelor 
spectacolului interesaţi să transfere în procesul educaţional prac‑
tici și proceduri specifice actului artistic. Conceptul central este 
Artistul‑Pedagog, un artist pregătit să susţină ateliere de formare 
bazate pe un scenariu pedagogic și să realizeze spectacole pedago‑
gice cu rol formativ, destinate în special tinerilor (pre‑adolescenţi 
și adolescenţi). Pedagogul teatral se pregătește pentru o activitate 
în mediul educaţional propriu‑zis, dar și pentru proiecte de inter‑
venţie culturală în instituţii artistice și culturale, pentru educaţia și 
formarea publicului.

Programa oferă studentului cunoștinţele și competenţele necesare 
pentru a predea teatru în școli și în comunitate sau pentru a acţiona ca 
un consultant artistic creativ în sectorul public și privat, precum și în 
alte activităţi care necesită profesionalism în pedagogia teatrală.

Cursuri

Anul I
• Arta actorului – teatru și film
• Didactica predării artei teatrale
• Pedagogie generală
• Gramatica limbii române
• Sisteme de educare a mijloacelor de expresie
• Teatru pentru tineret
• Teatru și societate
• Etică și integritate academică
• Practică de specialitate (Atelier de educaţie teatrală)

Anul II
• Arta actorului – teatru și film
• Didactica predării artei teatrale
• Psihopedagogia tinerilor
• Regie și scenografie pentru teatru educaţional
• Scriere dramatică
• Pedagogia scrierii dramatice
• Antropologie culturală
• Proiectarea și managementul proiectului educaţional
• Practica pedagogiei teatrale
• Elaborarea lucrării de disertaţie
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Master
Facultatea de Teatru

Teatru de animaţie
Misiune

Programul de master TEATRU DE ANIMAŢIE își propune să contribuie 
la dezvoltarea acestui gen de spectacol și a carierei absolvenţilor speci‑
alizării PĂPUȘI‑MARIONETE. Studenţii au oportunitatea de a combina 
formarea cu cercetarea prin mijloace specifice experimentului artistic.

La finalul studiilor se urmărește însușirea de competenţe care să ateste 
capacitatea de a realiza integral un spectacol de animaţie folosind atât 
tehnicile tradiţionale, cât și tehnici digitale. Studenţii sunt încurajaţi să 
colaboreze cu celelalte specializări și cu mediul profesionist pentru a 
realiza spectacole în echipe de creaţie și cercetare interdisciplinară.

Cursuri

Anul I
• Expresia sonoră în teatrul de animaţie
• Expresia vizuală în teatrul de animaţie
• Arta scenografiei de teatru
• Estetica artelor spectacolului
• Politici publice și legislaţie culturală
• Etică și integritate academică
• Atelier de cercetare și creaţie
• Practică de specialitate

Anul II
• Regia spectacolului de animaţie
• Sisteme avansate de animaţie
• Tehnica teatrului de animaţie contemporan
• Multimedia în spectacolul contemporan
• Scenografie și dispozitive tehnice
• Atelier de cercetare și creaţie
• Practică de specialitate
• Elaborarea lucrării de disertaţie
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Master
Facultatea de Teatru

Art‑terapie prin teatru și 
artele spectacolului
Misiune

Programul a fost înfiinţat în anul 2016. Planul de învăţământ include 
cunoștinţele teoretice și practice necesare înţelegerii acestui tip de 
intervenţie, dar și formării abilităţilor necesare practicii terapeutice. 
Se oferă o bază teoretică largă în principiile‑cheie ale psihoterapiei 
psihodinamice și umaniste în raport cu teoria și cercetarea artei tera‑
peutice actuale.

Cursurile din componenta de formare psihologică sunt susţinute 
de profesori și specialiști de la Facultatea de Psihologie din cadrul 
Universităţii București, cu o reputaţie excelentă în ceea ce privește 
calitatea predării și cercetarea în domeniu. Cele practice beneficiază 
de experienţa didactică și de creaţie a unor artiști de referinţă în cul‑
tura și învăţământul superior vocaţional (coregrafi, actori, păpușari, 
muzicieni etc.) și au scopul de a face legătura între procesele psihodi‑
namice și conceptele artelor contemporane.

Cursuri

Anul I
• Metodologia cercetării în asistarea și consilierea psihologică
• Elemente de consiliere psihologică
• Dezvoltarea umană și sănătate psihologică
• Teatru, dramaterapie, psihodramă, sociodramă
• Atelier de autocunoaștere prin teatru și arte performative
• Atelier de teatru – Tehnici de animaţie (marionete, păpuși, măști)
• Atelier de teatru – Arte vizuale (desen, culoare, modelaj)
• Identitate personală prin expresie vocală și comportamentală
• Formarea abilităţilor educaţionale
• Consiliere și consultanţă organizaţională
• Etică și integritate academică
• Practică supervizată de consiliere psihologică

Anul II
• Elemente de consiliere psihologică
• Atelier de autocunoaștere prin teatru și arte performative
• Atelier de teatru – Euritmie
• Tendinţe în art‑terapie
• Teatrul și psihodrama
• Teatrul vieţii cotidiene și dramaturgia faptului cotidian
• Consiliere psihologică în context organizaţional
• Practica asistării psihologice
• Practică supervizată de cercetare în asistarea psihologică
• Elaborarea lucrării de disertaţie
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Master
Facultatea de Teatru

Arta regizorului de teatru
Misiune

Masterul în ARTA REGIZORULUI DE TEATRU este structurat pe con‑
ceptul teatrului ca formă de artă colectivă. Planul de învăţământ 
include deopotrivă discipline teoretice și ateliere practice, cunoștinţele 
acumulate astfel urmând a fi aplicate pentru iniţierea, dezvoltarea și 
finalizarea unor proiecte de cercetare și creaţie artistică.

Elementele‑cheie ale programului vizează conștientizarea și reglarea 
proceselor colaborative în creaţia spectacolului, funcţia și rolul unui 
director de scenă de la concepţia la realizarea unui proiect teatral com‑
plex și original prin coordonarea unei echipe de creaţie în condiţiile 
tehnice și manageriale ale instituţiei de spectacol moderne.

Cursuri

Anul I
• Arta regizorului de teatru
• Artă scenografică
• Analiza procesului de creaţie
• Textul clasic din perspective contemporane
• Filosofia artei
• Politici publice și legislaţie culturală
• Etică și integritate academică
• Atelier de cercetare și creaţie
• Practică de specialitate

Anul II
• Arta regizorului de teatru
• Arta scenografiei de teatru
• Direcţii și tendinţe în teatrul contemporan
• Managementul instituţiilor culturale
• Atelier de cercetare și creaţie
• Practică de specialitate
• Metodologia cercetării și scriere academică
• Elaborarea lucrării de disertaţie
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Master
Facultatea de Teatru

Scriere dramatică
Misiune

Misiunea programului de studii SCRIERE DRAMATICĂ este de a 
forma profesioniști în domeniul scrierii dramatice în diferite medii 
(teatru, film, televiziune, radio și medii digitale) care să participe 
activ la dezvoltarea spaţiului cultural românesc. Disciplinele de stu‑
diu urmăresc crearea unui mediu viu de cercetare și experimentare, 
oferind instruire și sprijin pentru angajarea în procesul creativ și 
dezvoltarea personală.

Cursurile se concentrează pe aspectele tehnice și artistice ale scrisului 
dramatic și pe implicarea dramaturgului în toate fazele de construcţie 
a spectacolului sau ale proiectului artistic alternativ. Totodată, dorește 
să sprijine viziunea și vocea unică a fiecărui student în parte.

Cursuri

Anul I
• Scriere dramatică
• Structuri teatrale
• Dramatizarea textului nedramatic
• Adaptarea textelor dramatice
• Analiza procesului de creaţie
• Gramatica limbii române
• Filosofia artei
• Atelier de cercetare și creaţie
• Practică de specialitate
• Etică și integritate academică

Anul II
• Scriere dramatică
• Structuri teatrale
• Scriere dramatică în forme alternative
• Arta traducerii
• Scenaristică
• Pedagogia scrierii dramatice
• Atelier de cercetare și creaţie
• Practică de specialitate
• Metodologia cercetării și scriere academică
• Elaborarea lucrării de disertaţie
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Master
Facultatea de Teatru

Artă coregrafică
Misiune

Masterul de ARTĂ COREGRAFICĂ permite profesioniștilor din dome‑
niul dansului dezvoltarea și perfecţionarea abilităţilor tehnice și 
înţelegerea artistică pentru realizarea producţiilor coregrafice. 
Disciplinele din planul de învăţământ sunt orientate spre dezvoltarea 
creativităţii și capacităţii de evaluare a muncii specifice acestui gen de 
spectacol. Cunoașterea aprofundată a diversităţii tehnicilor de creaţie 
coregrafică îi permite absolventului de masterat abordarea unor direc‑
ţii estetice reprezentative pentru arta coregrafică și deschiderea altora 
noi, menite să îi definească și afirme personalitatea.

Cursuri

Anul I
• Artă coregrafică
• Estetica artelor spectacolului
• Analiza procesului de creaţie
• Politici publice și legislaţie culturală
• Atelier de cercetare și creaţie
• Practică de specialitate
• Etică și integritate academică

Anul II
• Artă coregrafică
• Arta regiei în spectacolul coregrafic
• Antropologie culturală
• Management artistic
• Atelier de cercetare și creaţie
• Practică de specialitate
• Elaborarea lucrării de disertaţie
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Master
Facultatea de Teatru

Coregrafie și 
performanţă în dans
Misiune

Acest program de master recent înfiinţat are drept componentă domi‑
nantă discipline teoretice și practice orientate spre dezvoltarea voca‑
bularului coregrafic și studierea diferitelor metode prin care dansul 
poate fi învăţat și aprofundat. În cadrul atelierelor aplicative, studenţii 
au oportunitatea de a descoperi interdependenţa dintre practicile cre‑
ative și pedagogia dansului cu scopul de a‑și însuși sau chiar dezvolta 
metode personale privind capacitatea de a coordona alţi dansatori și 
lucrul în echipă.

Studiul pedagogiei coregrafice este absolut necesar celor care doresc 
îmbunătăţirea stilului interpretativ și performanţei personale în dans. 
Odată cu aprofundarea cunoștinţelor de specialitate în domeniul dan‑
sului, se urmărește și dobândirea competenţelor intelectuale și cul‑
turale fundamentale pentru cei implicaţi în practica și promovarea 
artei dansului.

Cursuri

Anul I
• Strategii repertoriale: Dans clasic
• Metodica predării dansului
• Educaţie coregrafică
• Biologia efortului
• Didactica predării artei teatrale
• Estetica artelor spectacolului
• Politici publice și legislaţie culturală
• Practică de specialitate
• Etică și integritate academică

Anul II
• Strategii repertoriale: Dans contemporan
• Metodica predării dansului
• Muzica în proiectul pedagogic coregrafic
• Psihologia tinerilor
• Proiectarea și managementul proiectului educaţional
• Practică pedagogică
• Metodologia cercetării și scriere academică
• Elaborarea lucrării de disertaţie
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Master
Facultatea de Teatru

Arta scenografului
Misiune

Studenţii masteratului de ARTA SCENOGRAFULUI sunt îndrumaţi și 
încurajaţi să‑și dezvolte potenţialul creator în direcţia aprofundării 
unor mijloace de expresie care să le permită aplicarea, cu cât mai mare 
rigoare și profesionalism, a concepţiilor scenografice. Pornind de la 
repertoriul clasic de referinţă, cursurile teoretice și atelierele practice 
pun accent pe înţelegerea modurilor specifice de organizare a spaţiu‑
lui scenic în raport cu elementele sale constitutive: decor, costum, light 
design, video design, sound design etc.

În cei doi ani de studii, studenţii parcurg individual etapele de materi‑
alizare a conceptului scenografic de la planuri și schiţe la elevaţii, des‑
fășurări, perspective, detalii (mapa de lucru) până la producţia finală 
a decorurilor și costumelor pentru spectacole realizate de colegii de la 
alte specializări ale facultăţilor de teatru și film. Universitatea pune la 
dispoziţia masteranzilor ateliere de producţie decor, costume, apara‑
tură de sound și light design, studio de film, spaţii de repetiţii și facili‑
tează montarea producţiilor finale în mediul profesionist.

Cursuri

Anul I
• Arta scenografiei de teatru
• Arta scenografiei de film
• Design de costum
• Mobilier – tehnologie
• Arta regizorului de teatru
• Analiza procesului de creaţie
• Filosofia artei
• Textul clasic din perspective contemporane
• Practică de specialitate
• Etică și integritate academică

Anul II
• Arta scenografiei de teatru
• Arta scenografiei de film
• Design de costum
• Arta regizorului de teatru
• Managementul instituţiilor culturale
• Atelier de cercetare și creaţie
• Practică de specialitate
• Elaborarea lucrării de disertaţie
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Master
Facultatea de Teatru

Design lumină și sunet 
în artele spectacolului
Misiune

Acest program de studii este unicul din ţară care pregătește specia‑
liști în light și sound design pentru instituţiile de spectacole. Cele două 
meserii au devenit indispensabile creatorilor de spectacol din tea‑
trul contemporan și necesită un tip de formare profesională superi‑
oară celei de sunetist sau luminist, ajungând la nivel de artă. Programa 
de studiu e concentrată pe discipline teoretice și practice care să ofere 
studenţilor posibilitatea de a înţelege specificul designului de lumină 
și sunet, luând în considerare elemente cheie în realizarea unei pro‑
ducţii: ora și locul desfășurării, starea de spirit și atmosfera care se 
doresc create pentru public, dar mai ales aportul lor la construcţia 
estetică a spectacolului.

Universitatea pune la dispoziţia masteranzilor toate condiţiile unei 
formări profesionale de tip learning by doing – fie în spaţiile de specta‑
col proprii, fie prin parteneriate cu instituţii profesioniste sub formă 
de internship. Studentul este încurajat să propună soluţii noi și crea‑
tive pentru completarea teoriilor și conceptelor care modelează forme 
emergente de teatru și artă performativă. Astfel, la terminarea studii‑
lor, fiecare absolvent are deja un portofoliu artistic reprezentativ.

Cursuri

Anul I
• Tehnica și estetica luminii de scenă
• Tehnica și estetica sunetului de scenă
• Multimedia în spectacolul contemporan
• Scenografie
• Analiza procesului de creaţie
• Politici publice și legislaţie culturală
• Atelier de cercetare și creaţie
• Practică de specialitate
• Etică și integritate academică

Anul II
• Tehnologii scenice multimedia
• Tehnica și estetica luminii de scenă
• Tehnica și estetica sunetului de scenă
• Scenografie
• Spaţiu, lumină și culoare în artele vizuale
• Managementul echipei tehnice
• Atelier de cercetare și creaţie
• Practică de specialitate
• Elaborarea lucrării de disertaţie
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Master
Facultatea de Teatru

TEATROLOGIE – 
Management și 
marketing cultural
Misiune

Masteratul de TEATROLOGIE – Management și marketing cultural 
urmărește aprofundarea studiilor de teorie teatrală și de management 
cultural. Programul oferă studenţilor oportunităţi de dezvoltare pro‑
fesională și individuală în două direcţii de excelenţă în domeniul tea‑
trului și artele spectacolului: critica și teoria teatrului/managementul 
instituţiilor culturale.

Planul de învăţământ cuprinde în egală măsură discipline teoretice și 
practice, permiţând studentului dezvoltarea unui sistem critic și ana‑
litic cu ajutorul căruia poate fi evaluat și conceptualizat fenomenul 
artistic contemporan (cercetare teatrologică), dar și implicarea în pro‑
iecte culturale concrete care vizează conturarea unor strategii des‑
tinate dezvoltării pieţei artistice din România pe principii corecte de 
concurenţă și profesionalism.

Profesorii implicaţi în acest program sunt personalităţi recunoscute la 
nivel naţional și internaţional în domeniul disciplinelor predate și sunt 
membri activi ai lumii teatrale și culturale, ceea ce facilitează integra‑
rea absolvenţilor în mediul profesionist pentru care se pregătesc.

Cursuri

Anul I
• Metode critice
• Management cultural
• Atelier de cercetare teatrologică
• Filosofia artei
• Politici publice și legislaţie culturală
• Teatrul între realităţi practice și concepte teoretice
• Practică de specialitate
• Etică și integritate academică

Anul II
• Direcţii și tendinţe în teatrul contemporan
• Marketing cultural
• Atelier de cercetare teatrologică
• Managementul artistic (de la principii teoretice la aplicaţii practice)
• Antropologie culturală
• Practică de specialitate
• Metodologia cercetării și scriere academică
• Elaborarea lucrării de disertaţie
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Credem în cinema ca artă care poate sintetiza timpurile noastre mai 
bine decât oricare alta, în puterea sa de a reconfigura comunicarea așa 
cum o știm, de a re‑forma cultura globală și trăirile individuale.

Conceptul definitoriu al Facultăţii de Film este lucrul în echipă. 
Filmul este văzut ca produsul rezultat din unirea creativă a energiilor 
diverselor compartimente.

Facultatea de Film este membră în mai multe consorţii internaţionale, 
alături de școli importante de film din Europa. Aceste programe oferă 
studenţilor posibilitatea de participare la workshop‑uri și congrese 
internaţionale, sub îndrumarea unor tutori de prestigiu ai industriei 
cinematografice internaţionale.

UNATC, prin Facultatea de Film, este membru titular al CILECT, 
GEECT, ELIA. Profesorii facultăţii de film sunt membri în organizaţii 
profesionale precum UCIN, RSC, ASIFA.

Programul de practică și voluntariat al Facultăţii de Film acoperă 
aspectul non‑teoretic al meseriilor pentru care se pregătesc studenţii 
noștri, punându‑le la dispoziţie o gamă variată de pachete de activităţi 
extra‑curriculare. Studenţii au libertatea de a alege în fiecare semestru 
acea activitate care să le dezvolte abilităţile pe care și le doresc. Orele 
de practică sunt prevăzute în orarul săptămânal al studenţilor, astfel 
încât, spre deosebire de obișnuita practică de vară în industria profe‑
sionistă, această formulă vizează și dezvoltarea unei anduranţe în faţa 
rutinei firești oricărei meserii cinematografice.

Aproape toate numele importante ale cinematografiei românești au 
trecut prin această instituţie care combină tradiţia cu inovaţia, experi‑
mentul cu cercetarea.

Decan
prof.univ.dr. Ovidiu GEORGESCU 
ovidiu.georgescu@unatc.ro 

Prodecan
lect.univ.dr. Vlad IOACHIMESCU
vlad.ioachimescu@unatc.ro

Secretariat
+40 212 528 193
decanat.film@unatc.ro

Facultatea 
de Film

052



Facultatea de Film organizează următoarele programe de studii:

Programe de Licenţă

Domeniul: CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
 180 credite, învăţământ cu frecvenţă
Tipul diplomei: Licenţă (nivel 6)
Specializări:
• Cinematografie, fotografie, media (REGIE DE FILM ȘI TV)
• Cinematografie, fotografie, media (IMAGINE DE FIM ȘI TV)
• Cinematografie, fotografie, media (MULTIMEDIA: SUNET‑MONTAJ)
• Cinematografie, fotografie, media (COMUNICARE AUDIOVIZUALĂ: 

SCENARISTICĂ, PUBLICITATE MEDIA, FILMOLOGIE)
• Cinematografie, fotografie, media (ANIMAŢIE)
• FOTOGRAFIE

Programe de Masterat

Domeniul: CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
 120 credite, învăţământ cu frecvenţă
Tipul diplomei: Master (nivel 7)
Specializări:
• Arta regiei de film
• Documentary Film (în limba engleză)
• Producţie de film
• Arta imaginii de film
• Arta montajului de film
• Arta sunetului de film
• Film de animaţie
• New Media Design (în limba engleză)
• Interactive Technologies for Performing and 

Media Arts (în limba engleză)
• Art of Game Design (în limba engleză)
• Scenaristică
• Filmologie

Sesiunea de admitere are loc la începutul lunii septembrie.

La fiecare program de studii examenul se bazează pe o metodologie 
proprie care are drept scop evaluarea aptitudinilor și cunoștinţelor din 
domeniu. Probele de concurs și bibliografia sunt anunţate cu cel puţin 
șase luni înainte – atât pe site‑ul www.unatc.ro la secţiunea Admitere, 
cât și la sediul universităţii.
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Licenţă

Master

Departamentul
REGIE DE FILM ȘI TV/PRODUCŢIE DE FILM

Domeniul de studii CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA

Cinematografie, fotografie, media 
REGIE DE FILM ȘI TELEVIZIUNE

Arta regiei de film

Documentary Film
(în limba engleză)

Producţie de film

Departamentul
IMAGINE DE FILM ȘI TV

Cinematografie, fotografie, media 
IMAGINE DE FILM ȘI TELEVIZIUNE

FOTOGRAFIE

Arta imaginii de film

Director Departament
prof.univ.dr. Doru NIŢESCU

doru.nitescu@unatc.ro
regie.film@unatc.ro

Director Departament
prof.univ.dr. Dan ALEXANDRU

dan.alexandru@unatc.ro
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Licenţă

Master

Departamentul
MULTIMEDIA, SUNET, MONTAJ, ANIMAŢIE

Domeniul de studii CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA

Cinematografie, fotografie, media 
MULTIMEDIA: SUNET‑MONTAJ

Cinematografie, fotografie, media 
ANIMAŢIE

Arta montajului de film

Arta sunetului de film

Film de animaţie

New Media Design (în limba engleză)

Interactive Technologies for Performing 
and Media Arts (în limba engleză)

Art of Game Design (în limba engleză)

Departamentul
SCENARISTICĂ‑FILMOLOGIE

Cinematografie, fotografie, media 
COMUNICARE AUDIOVIZUALĂ: 
SCENARISTICĂ, PUBLICITATE 

MEDIA, FILMOLOGIE

Scenaristică

Filmologie

Director Departament
prof.univ.dr. Laura BARON

laura.baron@unatc.ro

Director Departament
prof.univ.dr. Radu NICOARĂ

radu.nicoara@unatc.ro



Licenţă
Facultatea de Film

Cinematografie, 
fotografie, media
REGIE DE FILM ȘI TV
Misiune

Programul de studii Cinematografie, fotografie, media (REGIE DE 
FILM ȘI TV) îi ajută pe studenţi să aprofundeze elementele de seman‑
tică cinematografică, îmbinând deopotrivă noţiunile de teorie cu cele 
de practică. Absolvenţii acestui program devin specialiști ai tehnici‑
lor regizorale utilizate în filmul de ficţiune, în cel documentar și în pro‑
ducţiile de televiziune.

Pe parcursul anilor de studiu, se urmărește dobândirea unei culturi 
cinematografice, crearea unei viziuni de autor asupra scenariilor, dar 
și dezvoltarea creativităţii. Un aspect extrem de important este dezvol‑
tarea relaţiei regizorului cu actorul și echipa de producţie, precum și 
deprinderea unor calităţi manageriale, cu scopul de a coordona echipa 
de producţie.

Ocupaţii

• regizor artistic
• consultant artistic
• asistent regizor artistic

Cursuri

Anul I
• Regie de film și TV
• Forme și structuri vizuale
• Atelier de limbaj audiovizual – imagine
• Atelier de limbaj audiovizual – scenaristică
• Atelier de limbaj audiovizual – montaj
• Atelier de limbaj audiovizual – sunet
• Istoria filmului universal
• Teoria filmului
• Arte vizuale
• Tehnici de manipulare în film și TV
• Comunicare și colaborare interdisciplinară teatru‑film
• Actorie de film și TV
• Limbă străină (engleză/franceză/spaniolă)
• Educaţie fizică
• Practică
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Anul II
• Regie de film și TV
• Forme și structuri vizuale
• Istoria filmului universal
• Istoria filmului românesc
• Istoria artelor spectacolului
• Filosofie
• Scenaristică
• Actorie de film
• Scenografie de film și TV
• Producţie de film
• Limbă străină (engleză/franceză/spaniolă)
• Educaţie fizică
• Practică

Anul III
• Regie de film și TV
• Managementul producţiei de film
• Scenaristică
• Istoria filmului universal
• Estetică
• Scenografie de film
• Muzică de film
• Machiaj de film și TV
• Legislaţie naţională în domeniul cinematografiei
• Etică și integritate academică
• Practică
• Elaborarea lucrării de licenţă



Licenţă
Facultatea de Film

Cinematografie, 
fotografie, media
IMAGINE DE FILM ȘI TV
Misiune

Programul de studii Cinematografie, fotografie, media (IMAGINE DE 
FILM ȘI TV) pregătește specialiști ai limbajului vizual cinematogra‑
fic. Experienţa dobândită în urma acestor cursuri valorifică, pe de‑o 
parte, cunoștinţele teoretice de specialitate ale studentului, iar, pe de 
altă parte, abilităţile sale de exprimare, talentul creator și amprenta 
personală în cadrul echipei de creaţie. Pe parcursul anilor de stu‑
diu, se urmărește dobândirea unei culturi cinematografice și înţelege‑
rea modalităţilor de funcţionare a echipamentului de specialitate. Prin 
îmbinarea dimensiunii teoretice cu practica de specialitate, studentul 
va deprinde tehnicile de realizare a imaginii pentru clipuri, reportaje, 
documentare și filme de lung și scurtmetraj.

Ocupaţii

• director de imagine
• consultant artistic
• cameraman

Cursuri

Anul I
• Imagine de film și TV
• Procese fotografice alb‑negru și color
• Sensitometrie, exponometrie
• Optică și aparatură de filmare
• Atelier de limbaj audiovizual – regie
• Atelier de limbaj audiovizual – scenaristică
• Atelier de limbaj audiovizual – montaj
• Atelier de limbaj audiovizual – sunet
• Comunicare și colaborare interdisciplinară teatru‑film
• Istoria filmului universal
• Teoria filmului
• Noile media
• Tehnici de manipulare în film și TV
• Limbă străină (engleză/franceză/spaniolă)
• Educaţie fizică
• Practică

Anul II
• Imagine de film și TV
• Procese fotografice alb‑negru și color
• Imagine digitală
• Optică și aparatură de filmare
• Sensitometrie, exponometrie
• Scenaristică

058



• Istoria filmului universal
• Istoria filmului românesc
• Istoria artelor spectacolului
• Filosofie
• Scenografie de film și TV
• Tehnica iluminatului de film și TV
• Producţie de film
• Limbă străină (engleză/franceză/spaniolă)
• Educaţie fizică
• Practică

Anul III
• Imagine de film și TV
• Procese fotografice alb‑negru și color
• Narativitate prin imagine de film
• Istoria filmului universal
• Estetică
• Managementul producţiei de film
• Efecte speciale de film și TV
• Machiaj de film și TV
• Legislaţie naţională în domeniul cinematografiei
• Etică și integritate academică
• Practică
• Elaborarea lucrării de licenţă



Licenţă
Facultatea de Film

FOTOGRAFIE
Misiune

Programul de studii FOTOGRAFIE urmărește să exploreze particula‑
rităţile și specificul acestei arte, oferind studenţilor posibilitatea de a 
învăţa mecanisme și tehnici de captare și prelucrare a imaginii în con‑
diţii artistice și profesioniste.

Demersul educaţional va promova o solidă cunoaștere conceptuală a 
sferei noilor medii de comunicare prin vizual și a experimentului artis‑
tic – ca principală modalitate de accedere la originalitatea creaţiei. 
Studentul poate să dezvolte și competenţe de cercetare și inovare prin 
intermediul tehnologiilor creative, prin intermediul unor cursuri com‑
plementare care îi asigură cunoștinţe despre istorie și economie (cu 
aplicaţie pe fotografia documentară și fotografia comercială), despre 
design și despre istoria și teoria artei.

Prin resursele pe care le oferă – materiale și umane – universitatea 
noastră a iniţiat în premieră acest program de studii universitare pen‑
tru a răspunde unei cerinţe a pieţei muncii actuale. Ne dorim ca pri‑
mele promoţii să impună introducerea ocupaţiei de fotograf cu studii 
superioare în codul ocupaţiilor din ţara noastră.

Ocupaţii

• grafician calculator
• art director

Cursuri

Anul I
• Fotografie
• Sensitometrie, exponometrie
• Optică și aparatură fotografică
• Tehnica iluminatului fotografic
• Procesarea imaginii digitale
• Istoria fotografiei
• Introducere în istoria tehnicilor fotografice
• Istoria filmului universal
• Noile media
• Comunicare și colaborare interdisciplinară teatru‑film
• Educaţie fizică
• Limbă străină (engleză/franceză/spaniolă)
• Practică
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Anul II
• Fotografie
• Procesarea imaginii digitale
• Narativitate prin fotografie
• Istoria tehnicilor fotografice
• Istoria artelor spectacolului
• Estetica imaginii
• Scenografie
• Educaţie fizică
• Limbă străină (engleză/franceză/spaniolă)
• Practică

Anul III
• Fotografie
• Imagine digitală
• Narativitate prin fotografie
• Comunicare vizuală
• Management de proiect
• Machiajul în fotografie
• Legislaţie naţională în domeniul cinematografiei
• Integritate și etică academică
• Practică
• Elaborarea lucrării de disertaţie



Licenţă
Facultatea de Film

Cinematografie, 
fotografie, media
MULTIMEDIA: 
SUNET‑MONTAJ
Misiune

Programul de studii Cinematografie, fotografie, media (MULTIMEDIA: 
SUNET-MONTAJ) pregătește editori și monteuri profesioniști pentru 
domeniile: audiovizual, televiziune și film. Cursurile de licenţă oferă 
o serie de informaţii teoretice pentru aprofundarea celor două direc‑
ţii, montaj și sunet. Pe parcursul anilor de studiu, se urmărește dobân‑
direa unei culturi cinematografice și înţelegerea funcţiei sunetului și a 
montajului în producţiile cinematografice. Montajul de film presupune 
o serie de tehnici specifice pe care studentul le va studia și experi‑
menta într‑o suită de proiecte din care va face parte. În urma aces‑
tor colaborări interdisciplinare, studenţii își vor dezvolta spiritul de 
echipă și potenţialul creativ.

Ocupaţii

• editor coordonator (sunet, montaj)
• consultant artistic
• grafician (animaţie, multimedia)

Cursuri

Anul I
• Montaj de film și TV
• Sunet de film și TV
• Forme și structuri vizuale
• Istoria filmului universal
• Arte vizuale
• Noile media
• Atelier de limbaj audiovizual – regie
• Atelier de limbaj audiovizual – imagine
• Atelier de limbaj audiovizual – scenaristică
• Comunicare și colaborare interdisciplinară teatru‑film
• Computerul în studioul profesional de sunet
• Tehnici de manipulare în film și TV
• Limbă străină (engleză/franceză/spaniolă)
• Educaţie fizică
• Practică

Anul II
• Montaj de film și TV
• Sunet de film și TV
• Tehnici multimedia
• Scenaristică
• Istoria filmului universal
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• Istoria filmului românesc
• Istoria artelor spectacolului
• Muzică de film
• Efecte vizuale
• Managementul proiectului audio video
• Limbă străină (engleză/franceză/spaniolă)
• Educaţie fizică
• Practică

Anul III
• Montaj de film și TV
• Sunet de film și TV
• Prelucrarea digitală a sunetului
• Tehnici multimedia
• Tehnici de animaţie
• Scenaristică
• Estetică
• Istoria filmului universal
• Teoria filmului
• Muzică de film
• Legislaţie naţională în domeniul cinematografiei
• Etică și integritate academică
• Practică
• Elaborarea lucrării de licenţă



Licenţă
Facultatea de Film

Cinematografie, 
fotografie, media
ANIMAŢIE
Misiune

Cursurile de licenţă cu specializarea Cinematografie, fotografie, media 
(ANIMAŢIE) pregătesc profesioniști care să cunoască și să stăpânească 
o serie de tehnici specifice: de animaţie, regie de animaţie și multime‑
dia, ţinând cont de dinamica acestui domeniu din industria creativă.

Pe parcursul anilor de studiu, se urmărește dobândirea unei culturi 
cinematografice și deprinderea tehnicilor particulare animaţiei ce pre‑
supun adaptarea la tehnologii și aplicaţii din ce în ce mai sofisticate. 
Studenţii își vor pune în practică ideile creative și inventive pornind de 
la desenul tehnic până la animaţiile 2D și 3D în proiecte care urmăresc 
ca rezultat dezvoltarea spiritului de echipă și stimularea creativităţii.

Ocupaţii

• animator film de animaţie
• grafician (film de animaţie, multimedia)
• regizor artistic (film de animaţie)

Cursuri

Anul I
• Animaţie
• Tehnici multimedia pentru animaţie
• Animaţie digitală 3D
• Grafică pentru animaţie
• Fotografie și imagine pentru animaţie
• Scenografie pentru animaţie
• Atelier de limbaj audiovizual
• Istoria filmului universal de animaţie
• Cultură vizuală
• Noile media
• Comunicare și colaborare interdisciplinară teatru‑film
• Limbă străină (engleză/franceză/spaniolă)
• Educaţie fizică
• Practică

Anul II
• Animaţie
• Tehnici multimedia pentru animaţie
• Animaţie digitală 3D
• Istoria filmului românesc de animaţie
• Cultură vizuală
• Filosofie
• Scenaristică
• Structuri narative pentru noile media (perspectiva regizorală)
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• Regie pentru film de animaţie
• Montaj și sunet de film
• Limbă străină (engleză/franceză/spaniolă)
• Educaţie fizică
• Practică

Anul III
• Tehnici de animaţie
• Tehnici multimedia pentru animaţie
• Animaţie digitală 3D
• Filmul contemporan de animaţie
• Structuri narative pentru noile media (perspectiva regizorală)
• Regie pentru film de animaţie
• Muzică pentru film de animaţie
• Legislaţie naţională în domeniul cinematografiei
• Etică și integritate academică
• Practică
• Elaborarea lucrării de licenţă



Licenţă
Facultatea de Film

Cinematografie, 
fotografie, media
COMUNICARE 
AUDIOVIZUALĂ: 
SCENARISTICĂ, 
PUBLICITATE MEDIA, 
FILMOLOGIE
Misiune

Programul de studii Cinematografie, fotografie, media (COMUNICARE 
AUDIOVIZUALĂ: SCENARISTICĂ, PUBLICITATE MEDIA, 
FILMOLOGIE) urmărește pregătirea studenţilor pentru o viitoare cari‑
eră de autor (scenarist, jurnalist, critic). Pe parcursul anilor de stu‑
diu, cursanţii se familiarizează cu istoria cinematografiei universale și 
românești, învaţă despre specializările și caracteristicile unui scenariu 
de film, dar dobândesc și competenţele necesare înţelegerii parcursu‑
lui de structurare și evaluare a unei producţii cinematografice. În urma 
dobândirii unor cunoștinţe teoretice, dar și a experienţei practice, stu‑
denţii își vor dezvolta abilităţi de analiză a filmelor din perspectivă 
narativă și vor deprinde elementele de bază ale redactării formatelor 
TV și ale adaptării cinematografice.

Ocupaţii

• scriitor
• critic de artă
• copywriter publicitate

Cursuri

Anul I
• Teoria filmului
• Analiză de film
• Scenaristică
• Istoria filmului universal
• Forme și structuri vizuale
• Noile media
• Atelier de limbaj audiovizual – regie
• Atelier de limbaj audiovizual – imagine
• Atelier de limbaj audiovizual – montaj
• Atelier de limbaj audiovizual – sunet
• Comunicare și colaborare interdisciplinară teatru‑film
• Tehnici de manipulare în film și TV
• Limbă străină (engleză/franceză/spaniolă)
• Educaţie fizică
• Practică

066



Anul II
• Teoria filmului
• Analiză de film
• Scenaristică
• Istoria filmului universal
• Istoria filmului românesc
• Forme și structuri vizuale
• Copywriting: formate publicitare
• Istoria artelor spectacolului
• Filosofie
• Limbă străină (engleză/franceză/spaniolă)
• Educaţie fizică
• Practică

Anul III
• Analiză de film
• Scenaristică
• Istoria filmului universal
• Estetică
• Management cultural
• Managementul producţiei de film
• Legislaţie naţională în domeniul cinematografiei
• Etică și integritate academică
• Practică
• Elaborarea lucrării de licenţă



Master
Facultatea de Film

Arta regiei de film
Misiune

Programul de master ARTA REGIEI DE FILM contribuie la formarea 
viitorilor profesioniști ai domeniului audiovizual și cinematografic. Pe 
parcursul celor doi ani de studii sunt aprofundate noţiunile specifice 
regiei de film, fiind continuate cu învăţarea unor noi tehnici de creaţie. 
Experienţa teoretică va fi completată prin proiecte individuale sau de 
grup prin intermediul cărora studenţii își vor elabora un portofoliu de 
creaţie personal. Absolvenţii acestui program vor fi buni cunoscători ai 
limbajului regizoral cinematografic, reușind să își găsească modalităţi 
de exprimare creative în producţii de scurt și lungmetraj. Colaborările 
interdisciplinare vor facilita studentului dezvoltarea spiritului de 
echipă și înţelegerea managementului de proiect cinematografic.

Cursuri

Anul I
• Regie de film
• Poetici regizorale
• Scenaristică
• Producţie de film
• Tehnica și tehnologia filmului
• Legislaţie europeană în domeniul cinematografiei
• Etică și integritate academică
• Atelier de cercetare și creaţie cinematografică
• Practică de specialitate

Anul II
• Regie de film
• Dramaturgie audiovizuală
• Managementul proiectului cinematografic
• Postproducţie de film
• Drept de autor în creaţia artistică și audiovizual
• Atelier de cercetare și creaţie cinematografică
• Practică de specialitate
• Elaborarea lucrării de disertaţie
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Master
Facultatea de Film

Documentary Film 
(în limba engleză)
Misiune

Programul de master FILM DOCUMENTAR pregătește regizori dedi‑
caţi acestui gen cinematografic. Programa de studiu abordează toate 
aspectele formării de profesioniști în domeniu, îmbinând teoria cu 
practica. Etapele de creaţie și realizare a documentarului sunt asu‑
mate conceptual și concret de studenţi, fiind astfel încurajaţi și spre 
procesul de conceptualizare privind limbajul, metode de lucru, rol și 
impactul social.

Această specializare în limba engleză plasează universitatea în contex‑
tul internaţional al studiului academic, al dezvoltării profesionale și al 
colaborării creative, cu toate beneficiile și responsabilităţile pe care le 
implică. Prin competenţele și cunoștinţele obţinute absolvenţii se pot 
integra cu ușurinţă în echipe de lucru internaţionale sau pot iniţia și 
dezvolta ei înșiși proiecte artistice personale care să confirme valoarea 
școlii românești de film pe plan mondial.

Cursuri

Anul I
• Regie film documentar
• Forme și structuri narative
• Istoria filmului documentar
• Antropologie vizuală
• Producţie de film
• Tehnica și tehnologia filmului I
• Etică și integritate academică
• Atelier de cercetare și creaţie cinematografică
• Practică de specialitate

Anul II
• Regie film documentar
• Forme și structuri narative
• Social și politic în filmul documentar
• Tehnica și tehnologia filmului II
• Dezvoltarea proiectului independent
• Atelier de cercetare și creaţie cinematografică
• Practică de specialitate
• Elaborarea lucrării de disertaţie
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Master
Facultatea de Film

Producţie de film
Misiune

Programul de master PRODUCŢIE DE FILM își propune să acopere o 
zonă necesară și specifică în industria cinematografică românească. 
Pe parcursul studiilor, masteranzii sunt integraţi în echipe de cre‑
aţie, învăţând din posturi diferite totul despre tehnica și tehnologia 
filmului. Cursurile urmăresc, de asemenea, să potenţeze creativita‑
tea viitorului producător. Un aspect deosebit de important în această 
arie de activitate presupune înţelegerea mecanismelor financiare și a 
modului de gestionare a unui proiect, iar absolventul acestui program 
de studii, prin implicarea concretă în proiecte, își poate dezvolta și 
instinctul managerial.

Cursuri

Anul I
• Producţie de film
• Limbaj cinematografic
• Tehnica și tehnologia filmului
• Scenariu, concept, buget
• Managementul proiectului cinematografic
• Legislaţie europeană în domeniul cinematografiei
• Etică și integritate academică
• Atelier de cercetare și creaţie cinematografică
• Practică de specialitate

Anul II
• Producţie de film
• Postproducţie de film
• Dramaturgie audiovizuală
• Atelier de scenografie aplicată
• Drept de autor în creaţia artistică și audiovizual
• Exploatarea filmului de lungmetraj
• Arhivistică de film
• Practică de specialitate
• Elaborarea lucrării de disertaţie
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Master
Facultatea de Film

Arta imaginii de film
Misiune

Noul program de master ARTA IMAGINII DE FILM permite studen‑
tului să aprofundeze importanţa și rolul imaginii în creaţia operei 
cinematografice. Cursurile teoretice și activităţile aplicative prac‑
tice asigură studenţilor o pregătire exclusivă pentru realizarea imagi‑
nii filmelor de ficţiune – atât în sistem HD, cât și pe peliculă de 35mm. 
Sub îndrumarea unor profesioniști ai domeniului audiovizual și cine‑
matografic, studentul experimentează crearea unor filme de scurt și 
lungmetraj pe diferite suporturi, descoperind numeroasele valenţe 
ale imaginii. În cadrul atelierului de cercetare și creaţie este încura‑
jat să identifice tipuri de relaţii dintre personaj, situaţie și imagine și 
să descopere, pentru a pune în practică, noi simbolistici ale imaginii 
în cinematografie.

Cursuri

Anul I
• Imagine de film
• Stilistica imaginii în filmul românesc
• Poetici regizorale
• Legislaţie europeană în domeniul cinematografiei
• Etică și integritate academică
• Atelier de scenografie aplicată
• Atelier de cercetare și creaţie cinematografică
• Practică de specialitate

Anul II
• Imagine de film
• Personaj, dialog, situaţie
• Postproducţie de film
• Managementul proiectului cinematografic
• Practică de specialitate
• Elaborarea lucrării de disertaţie
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Master
Facultatea de Film

Arta montajului de film
Misiune

Programul de master ARTA MONTAJULUI DE FILM oferă studentu‑
lui posibilitatea aprofundării uneia dintre cele mai importante etape 
în realizarea unui proiect cinematografic. Montajul presupune o bună 
cunoaștere a tuturor tehnicilor de editare și un grad ridicat de sponta‑
neitate și creativitate. Pe parcursul celor doi ani, masterandul își poate 
completa bagajul de informaţii cu noi cunoștinţe atât din domeniul 
vizual, cât și din cel audio. În urma îmbinării pregătirii teoretice cu 
practica de specialitate, studentul va înţelege, din perspective diferite, 
dramaturgia audio‑vizuală și rolul monteurului în creaţia de film.

Cursuri

Anul I
• Montaj de film
• Structuri de montaj
• Sunet de film
• Poetici regizorale
• Legislaţie europeană în domeniul cinematografiei
• Etică și integritate academică
• Atelier de cercetare și creaţie cinematografică
• Practică de specialitate

Anul II
• Montaj de film
• Structuri de montaj
• Sunet de film
• Dramaturgie audiovizuală
• Personaj, dialog, situaţie
• Atelier de creaţie și cercetare cinematografică
• Practică de specialitate
• Elaborarea lucrării de disertaţie
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Master
Facultatea de Film

Arta sunetului de film
Misiune

Programul de master ARTA SUNETULUI DE FILM pregătește viitori 
editori și ingineri de sunet, oferindu‑le o cunoaștere detaliată a tehni‑
cilor de specialitate. Cursanţii se vor concentra și asupra aspectelor ce 
ţin de producţia muzicii de film, inclusiv lucrul în studiul de înregis‑
trare și prelucrare. Utilizarea constantă a cunoștinţelor și competen‑
ţelor asimilate de studenţi este asigurată prin implicarea acestora în 
realizarea coloanei sonore a proiectelor de filme de ficţiune, în cola‑
borare cu colegii de la celelalte specializări. Urmărim, astfel, dezvolta‑
rea spiritului de echipă, dar și concretizarea unui portofoliu personal 
reprezentativ pentru absolvent.

Cursuri

Anul I
• Sunet de film
• Producţie/ postproducţie sunet de film
• Poetici regizorale
• Montaj de film
• Structuri de montaj
• Etică și integritate academică
• Atelier de cercetare și creaţie cinematografică
• Practică de specialitate

Anul II
• Sunet de film
• Producţie/ postproducţie sunet de film
• Montaj de film
• Dramaturgie audiovizuală
• Personaj, dialog, situaţie
• Atelier de cercetare și creaţie cinematografică
• Practică de specialitate
• Elaborarea lucrării de disertaţie
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Master
Facultatea de Film

Film de animaţie
Misiune

Programul de master FILM DE ANIMAŢIE urmărește formarea de spe‑
cialiști în acest domeniu, ca răspuns al unei nevoi reale pe piaţa de gen 
din ţara noastră. Aprofundarea metodelor de creaţie conferă studen‑
tului posibilitatea de a descoperi atât tehnicile animaţiei clasice, cât și 
cele moderne, computerizate 2D și 3D. Informaţiile teoretice și prac‑
tice dobândite în cadrul acestui program determină stimularea creati‑
vităţii prin realizarea unor proiecte tot mai inventive care să dezvolte 
rapid și creativ industria de film de animaţie din România.

Cursuri

Anul I
• Animaţie
• Grafică și animaţie 3D
• Tehnici multimedia pentru film de animaţie
• Regie film de animaţie
• Imagine pentru film de animaţie
• Montaj și sunet de film
• Istoria filmului de animaţie
• Scenografie
• Etică și integritate academică
• Practică de specialitate

Anul II
• Animaţie
• Animaţie digitală
• Grafică
• Grafică și animaţie 3D
• Regie film de animaţie
• Imagine pentru film de animaţie
• Cultură vizuală contemporană
• Tendinţe contemporane în filmul de animaţie
• Practică de specialitate
• Elaborarea lucrării de disertaţie
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Master
Facultatea de Film

New Media Design 
(în limba engleză)
Misiune

Programul de master DESIGN PENTRU NOILE MEDIA a fost înfiinţat 
recent și urmărește studiul și aprofundarea mediilor digitale cu aplica‑
ţii posibile în film și în noile formate de comunicare. Structurat ca un 
program interdisciplinar, masteratul oferă cursuri teoretice și activităţi 
aplicative în regie de film, imagine de film, sunet și montaj. Înţelegerea 
specificului mediilor digitale este aprofundată prin proiecte concrete 
ce urmăresc dezvoltarea creativităţii, cercetarea și inovaţia în dome‑
niu. Absolventul va fi un profesionist al tehnicilor noilor media, pre‑
gătit să ofere consultanţă și să participe la proiecte de anvergură în 
industria cinematografică.

Cursuri

Anul I
• New Media – perspectiva regizorală
• Imagine pentru film New Media
• Montaj și sunet pentru medii virtuale și imersive
• Producţie pentru film New Media
• Producţie pentru medii virtuale
• Producţie pentru efecte vizuale
• Fundamente ale noilor media
• Antropologie vizuală
• Etică și integritate academică
• Practică de specialitate

Anul II
• New Media – perspectiva regizorală
• Imagine pentru film New Media
• Design pentru noile media
• Producţie pentru film New Media
• Producţie pentru medii virtuale
• Producţie pentru efecte vizuale
• Practică de specialitate
• Elaborarea lucrării de disertaţie
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Master
Facultatea de Film

Interactive Technologies for 
Performing and Media Arts 
(în limba engleză)
Misiune

Programul de master TEHNOLOGII INTERACTIVE ÎN ARTELE 
SPECTACOLULUI ȘI MEDIA pregătește specialiști în domenii interdis‑
ciplinare: designeri de sunet, spaţiu, experienţe interactive, programa‑
tori creativi. Planul de studii este structurat pentru a oferi dezvoltarea 
studenţilor în domeniul tehnic, cât și a instrumentelor conceptuale 
specifice artelor. Cu ajutorul acestora studenţii pot explora diferite 
tipuri de medii interactive. Se urmărește proiectarea și implementarea 
de interfeţe sonore și vizuale, dezvoltarea unor medii virtuale inter‑
active, instalaţii, performance‑uri augmentate și valorificarea con‑
ceptului de proiectare digitală spre noi direcţii de performanţă. Toate 
activităţile didactice și aplicative sunt susţinute în limba engleză, ceea 
ce asigură absolvenţilor integrarea cu ușurinţă în proiecte de creaţie și 
cercetare internaţionale.

Cursuri

Anul I
• Programe și design software
• Structuri narative în mediul digital
• Artele în medii digitale
• Design de jocuri
• Design spaţial
• Design de sunet
• Etică și integritate academică
• Practică și internship

Anul II
• Programe și design software
• Artele în medii digitale
• Interactivitatea spaţiu‑sunet
• Interactivitatea spaţiu‑corp
• Cercetare și dezvoltare proiect arte media
• Practică și internship
• Elaborarea lucrării de disertaţie

084





Master
Facultatea de Film

Art of Game Design 
(în limba engleză)
Misiune

Programul de master ARTA DESIGNULUI DE JOCURI face parte din 
noua ofertă educaţională a universităţii. Cursurile sunt structurate 
pentru a oferi cunoștinţele teoretice înţelegerii conceptuale a feno‑
menului de creaţie, dar și informaţiile și competenţele tehnice pen‑
tru dezvoltarea și crearea de jocuri. Absolvenţii vor avea posibilitatea 
specializării ca designeri de joc, având pregătirea necesară pentru a 
lucra în industrie, dar se pot afirma și ca artiști independenţi. Pe par‑
cursul celor doi ani de studiu, cursanţii vor dezvolta în laboratoarele 
de la CINETic proiecte de gaming din prototipuri analog în prototipuri 
digitale și vor descoperi prin practică „regula jocurilor” și a lucrului 
în echipă.

Opţiunea de a realiza acest program în limba engleză se înscrie în 
misiunea asumată de internaţionalizare a ofertei educaţionale a uni‑
versităţii noastre. Profesorii care asigură activităţile didactice din 
cadrul acestui program au urmat studii de profil în domeniile filmu‑
lui, teatrului, programării IT. Totodată, ne dorim să formăm specialiști 
în domenii interdisciplinare sau transdisciplinare emergente pe piaţa 
muncii nu numai la noi, ci și pe plan mondial.

Cursuri

Anul I
• Design de jocuri
• Arta jocurilor I
• Crearea componentelor jocurilor I
• Prototipuri de jocuri analogice
• Mediile digitale
• Jocul ca mediu social și educaţional
• Jocul – noul GESAMTKUNSTWERK
• Etică și integritate academică
• Practică și internship

Anul II
• Design de jocuri
• Arta jocurilor II
• Crearea componentelor jocurilor II
• Prototipuri de jocuri digitale
• Experienţa jocurilor VR/AR/MR
• Producţia jocurilor
• Practică și internship
• Metodologia cercetării în artă
• Elaborarea lucrării de disertaţie
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Master
Facultatea de Film

Scenaristică
Misiune

Programul de master SCENARISTICĂ are drept obiectiv formarea de 
specialiști în industria cinematografică, specialiști care să realizeze 
scenarii pentru filmele de scurt și lungmetraj. Reprezentând punctul 
de plecare în producţia oricărui film, scenariul trebuie să urmărească 
anumite structuri pe care studentul le explorează și experimentează în 
cadrul acestui program de studii. Masteranzii aprofundează tehnicile 
de elaborare a scenariului cinematografic și formele specifice de pre‑
zentare a acestora în diferite competiţii internaţionale. În cadrul cur‑
surilor acestui program, studentul descoperă, totodată, și importanţa 
înţelegerii legislaţiei din domeniul cinematografiei pentru proiecte din 
care face parte, alături de masteranzii de la celelalte specializări sau 
chiar în cadrul unor echipe de producţie profesioniste.

Cursuri

Anul I
• Scenaristică de film
• Adaptarea cinematografică
• Producţie de film
• Legislaţie europeană în domeniul cinematografiei
• Etică și integritate academică
• Atelier de cercetare și creaţie cinematografică
• Practică de specialitate

Anul II
• Scenaristică de film
• Dramaturgie audiovizuală
• Personaj, dialog, situaţie
• Managementul proiectului cinematografic
• Atelier de cercetare și creaţie cinematografică
• Practică de specialitate
• Elaborarea lucrării de disertaţie
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Master
Facultatea de Film

Filmologie
Misiune

Programul de master FILMOLOGIE oferă studenţilor oportunitatea de 
a‑și aprofunda și diversifica bagajul de cunoștinţe de specialitate des‑
pre cinematografia românească și cea internaţională. Prin parcurgerea 
celor mai importante teorii despre film, studentul își creează o ima‑
gine a evoluţiei cinematografiei, analizează și apreciază curentele spe‑
cifice. Odată cu studiul intens și înţelegerea acestui fenomen amplu, ei 
își pot exersa spiritul critic și își vor antrena capacitatea de filtrare a 
mesajului cinematografic. Masteranzii desfășoară cercetări de istorie, 
critică de film și teorii comparative contemporane, în urma cărora pot 
deveni specialiști în cunoașterea tendinţelor și orientărilor din cine‑
matografia românească și cea mondială.

Cursuri

Anul I
• Cinematograful european și asiatic post‑clasic
• Cinematograful american post‑clasic
• Istorie și mesaj politic în cinemaul românesc
• Fenomenologia documentarului
• Management cultural, antreprenoriat artistic
• Legislaţie europeană în domeniul cinematografiei
• Atelier de publicistică cinematografică
• Etică și integritate academică
• Practică de specialitate

Anul II
• Tendinţe și orientări în filmul românesc
• Teorii contemporane de film
• Stilistica filmului
• Arhivistică de film
• Filmul și teatrul: interferenţe
• Managementul proiectului cinematografic
• Atelier de publicistică cinematografică
• Practică de specialitate
• Elaborarea lucrării de disertaţie
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răbdare, 
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Școala doctorală

Școala doctorală din UNATC „I.L. Caragiale”, în acord cu specifi‑
cul instituţiei, acţionează în sfera universitar‑artistică în domeniile 
TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI și CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA.

Școala doctorală constituie cea mai veche structură de studii docto‑
rale din România orientată în domeniile acestea și confirmă existenţa 
și practica unei experienţe doctorale redutabile. Școala doctorală din 
cadrul UNATC a reprezentat un model pentru celelalte instituţii uni‑
versitare românești cu profil artistic, la nivelul ciclului al treilea de stu‑
dii universitare, conform recomandărilor Procesului de la Bologna.

În respectul tradiţiei profesionale de șlefuire a măiestriei artistice și 
de învăţare, fixare, cercetare și creaţie artistică, pedagogia și practica 
universitară corespunzătoare acestora confirmă relaţia și colaborarea 
directă între corpul profesoral și studenţii din toate ciclurile. Sistemul 
universitar de îndrumare individuală este predilect în formarea per‑
soanelor dedicate artelor scenice, filmului și media și se încadrează în 
metodologiile tradiţionale, artistice, educative și formative ce urmă‑
resc excelenţa în câmpurile respective de referinţă.

Noţiunea de cercetare, în sfera artelor, în domeniile TEATRU ȘI 
ARTELE SPECTACOLULUI și CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA, este indi‑
solubil și organic legată de actul creaţiei artistice și conţine profunde 
aspecte cu caracter creativ, inclusiv în sectoarele limitrofe ale proce‑
sului artistic, respectiv în zonele gândirii, studiului și investigaţiei teo‑
retice. Demersul doctoral în cadrul UNATC „I.L. Caragiale” implică 
nemijlocit latura de cercetare și de creaţie artistică. Creaţia artistică, 
la rândul său, implică, nemijlocit, un demers de cercetare continuă și 
matur asumată.

Director
prof.univ.dr. Dan VASILIU
dan.vasiliu@unatc.ro

Secretariat
+40 212 528 112
scoala.doctorala@unatc.ro
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Principiile și practicile noastre de cercetare se axează pe ideea de 
ART RESEARCH.

Inovaţia permanentă, noutatea obiectului de studiu doctoral, origina‑
litatea iniţiativelor de cercetare alături de unicitatea actului de creaţie 
artistică demonstrează, prin tradiţie, în domeniile TEATRU ȘI ARTELE 
SPECTACOLULUI și CINEMATOGRAFIE ȘI MEDIA, faptul că acestea 
condiţionează permanent progresul cunoașterii, cât și obţinerea recu‑
noașterii valorice doctorale în plan profesional, sub raport universitar 
de profil artistic și în plan public și social.

Conducători Știinţifici de Doctorat

Domeniul de studii
Teatru și artele spectacolului

prof.univ.dr. Dan Anton VASILIU
prof.univ.dr. Ludmila Viorica PATLANJOGLU
prof.univ.dr. Ștefania CENEAN
prof.univ.dr. Cristian PEPINO
prof.univ.dr. Ovidiu Corneliu DUMITRIU
conf.univ.dr. Paul CHIRIBUŢĂ
prof.univ.dr. Alexandru BOUREANU
conf.univ.dr. Adina Bogdana CREŢU
conf.univ.dr. Ana Maria NISTOR

Domeniul de studii
Cinematografie și media

prof.univ.dr. Laurenţiu Nicușor DUMITRU‑DAMIAN
prof.univ.dr. Gheorghe BĂLĂȘOIU
prof.univ.dr. Manuela CERNAT
prof.univ.dr. Florin MIHĂILESCU
prof.univ.dr. Dana DUMA
conf.univ.dr. Ovidiu Nicolae GEORGESCU
conf.univ.dr. Marius NEDELCU
conf.univ.dr. Liviu Doru NIŢESCU
prof.univ.dr. Dumitru Marius ȘOPTEREAN
conf.univ.dr. Alexandru STERIAN
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Direcţii de Cercetare
Școala Doctorală

Teatru și artele 
spectacolului
Centrul de TEORIE ȘI PRACTICĂ TEATRALĂ – dezvoltă proiecte în 
domeniul larg umanist al teoriei și esteticii teatrului, cu deschidere 
spre pragmatica artelor spectacolului, în domeniile criticii teatrale, 
spectacologiei, jurnalismului teatral, ale politicilor și strategiilor cultu‑
rale, ale managementului și marketingului artelor spectacolului.

Centrul de STUDII ȘI EXPERIMENTE TEATRALE din cadrul colectivu‑
lui „Crin Teodorescu” – dezvoltă proiecte și studiu al creativităţii artis‑
tice în domeniile regie de teatru, scenografie și coregrafie, precum și 
proiecte experimentale în domeniul artelor spectacolului, incluzînd 
aspectul managerial specific.

Centrul de STUDII ȘI CERCETĂRI ÎN DOMENIUL SPECTACOLULUI 
DE ANIMAŢIE – este orientat spre studiul artei spectacolului de ani‑
maţie din punctul de vedere al istoriei genului, al pragmaticii con‑
temporane și al interferenţei cu tehnicile moderne ale televiziunii și 
ale multimedia.

Centrul de STUDII, EXPERIMENTE ȘI CERCETĂRI ÎN DOMENIUL ARTEI 
ACTORULUI – promovează studiul aspectelor specifice Artei Actorului 
din punct de vedere teoretic și dezvoltă proiecte de cercetare în dome‑
niul pedagogiei teatrale ca pedagogie a procesualităţii creaţiei. În 
cadrul direcţiei complementare sunt dezvoltate programe de educaţie 
prin teatru pentru zona învăţământului preuniversitar.

În perspectiva dezvoltării sistemului doctoratelor cu frecvenţă se va 
studia problema structurării unei școli doctorale relaţionate cu struc‑
tura CENTRULUI DE CERCETARE ȘTIINŢIFICĂ ȘI CREAŢIE ARTISTICĂ 
ÎN DOMENIUL TEATRU ȘI COREGRAFIE DIN FACULTATEA DE TEATRU.

Programele de cercetare, fazele de derulare ale acestora, dar, mai ales, 
rezultatele acestora vor fi aduse în atenţia specialiștilor din mediul 
universitar vocaţional și a profesioniștilor din domeniile de referinţă 
prin forme directe (simpozioane, seminarii, conferinţe, ateliere, wor‑
kshop‑uri, spectacole demonstrative, evenimente promoţionale etc.), 
prin forme tipărite (broșuri, periodice, publicaţii etc.) și prin fixare 
digitală (CD, audio, video, inter‑media).
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Direcţii de Cercetare
Școala Doctorală

Cinematografie și media
CENTRUL PILOT DE CERCETARE ȘTIINŢIFICĂ ȘI CREAŢIE ARTISTICĂ 
ÎN DOMENIUL CINEMATOGRAFIE‑MEDIA își propune dezvoltarea acti‑
vităţilor pe următoarele direcţii fundamentale: cercetare și formare în 
cercetare (master, doctoranzi) – studii avansate.

Ariile cercetării:
• ontologia domeniului cinematografie și media;
• propedeutica cercetării;
• resurse sociale și dezvoltare artistică;
• echilibrarea balanţei între studiul universitar și experienţa creaţiei 

în domenii neexplorate sau de interdisciplinaritate.

Pentru atingerea obiectivelor imediate, pe termen scurt și pe ter‑
men lung, vor fi generate programe generale, programe speciale, eve‑
nimente și parteneriate pentru identificarea cu prioritate a nevoilor 
de dezvoltare la nivel de politică a știinţei și artei, adevărate strate‑
gii de dezvoltare, activităţi viitoare cu direcţii de cercetare bine defi‑
nite (scop, mod de evaluare, planificare a activităţilor propriu‑zise) în 
care să fie atrași și promovaţi tineri valoroși, studenţi, masteranzi, doc‑
toranzi și care să individualizeze opţiunile tematice ale universităţii 
noastre pentru cercetarea știinţifică și creaţia artistică de perspectivă.
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Studii Postdoctorale
Școala Doctorală

Postdoc
În cadrul proiectului MET „Dezvoltarea unei metodologii de terapie 
prin teatru cu efect la nivel neurochimic și neurocognitiv”, se desfă‑
șoară, începând cu anul 2017, un program postdoctoral de cercetare 
interdisciplinară intensivă cu tema „Terapii prin teatru validate știin‑
ţific”, destinat cercetătorilor cu experinţă în psihologie, neuroștiinţă și 
biochimie, sub coordonarea assistant professor Phd Ioanea Carcea, de 
la Rutgers University (SUA). În cadrul proiectului MET sunt finanţate 7 
poziţii doc și postdoc destinate cercetătorilor care nu au mai desfășu‑
rat activităţi în cadrul UNATC, conform normelor ghidului finanţării.

Programul de cercetare postdoctorală din cadrul MET aduce o dez‑
voltare a resurselor și competenţelor de cercetare în cadrul UNATC, 
consolidând, astfel, poziţia Școlii Doctorale a UNATC, unul dintre vec‑
torii principali ai cercetării în domeniile teatru și film din România. 
Cercetările interdisciplinare psihologie‑neuroștiinţă‑teatru asupra 
performanţei actorului sunt fundamentale pentru dezvoltarea cunoș‑
tinţelor empirice despre procesul scenic.
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Centrul Internaţional de Cercetare și Educaţie 
în Tehnologii Creative

CINETic are ca misiune cercetarea în domeniul interacţiunii digitale și 
neuroștiinţei aplicate în arte performative și film.

Centrul Internaţional de Cercetare și Educaţie în Tehnologii Inovativ 
Creative a fost înfiinţat ca un departament de cercetare al UNATC 
„I.L. Caragiale” în anul 2015. Investiţia necesară infrastructurii 
CINETic a fost finanţată printr‑un grant POSCCE de 8 milioane de Euro, 
având ca obiectiv deschiderea de noi centre de cercetare și dezvolta‑
rea celor deja existente. Prin finanţarea acordată, UNATC a achiziţi‑
onat o clădire pentru CINETic și a dotat laboratoarele cu echipament 
de ultimă oră pentru interacţiune digitală, în valoare de peste 3,5 mili‑
oane de Euro.

Misiunea principală a CINETic este de a dezvolta cunoștinţe și de a 
inova, la nivel internaţional, în domeniile artelor performative și fil‑
mului, precum și în domeniile care duc la dezvoltarea și transformarea 
lor. Cunoștinţele dobândite în teatru și film sunt extinse prin cerce‑
tare și inovare în proiecte interdisciplinare care reunesc arta, știinţa 
și tehnologia.

Infrastructura CINETic a fost clasificată de importanţă naţională de 
raportul CRIC 2017.

Laboratoare CINETic

1. Tehnici digitale creative în cinematografie (LIC)
2. Interacţiune digitală sunet lumină (LIS)
3. Animaţie digitală (LAD)
4. Design de decor virtual și realitate augmentată (LAR)
5. Interacţiune digitală (LID)
6. Dezvoltare cognitivă și psihologie aplicată prin 

experienţe imersive (LDCAPEI)
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Cele mai importante sisteme tehnologice CINETic

• CAVE‑CIN un mediu virtual automat cu sistem de proiecţie ste‑
reoscopică imersivă pe patru ecrane, cu mai multe instrumente 
de interacţiune;

• sistem de captare a mișcării cu camere cu infraroșu și sistem de 
captare a mișcării faciale;

• sistem de analiză a mișcării cu camere video de mare viteză;
• sisteme de comandă a mișcării camerelor de filmat, în 

regim robotic;
• flux complet de producţie 3D pentru cinematografie, anima‑

ţie și scenografie, cu Alexa SXT, Red Dragon, cu lentile sferice 
și anamorfe;

• instrumente de producţie, inclusiv imprimare 3D și router CNC;
• diferite sisteme de colectare a datelor fiziologice (urmărirea mișcă‑

rii ochilor, GSR, ECG, EMG etc.) și electroencefalografie cu densitate 
mare (EEG) cu 256 de canale.

Director
dr. Alexandru BERCEANU
berceanu.cinetic@unatc.ro

Secretariat
Strada Tudor Arghezi 3B, sector 2, București
+40 213 711 200
secretariat.cinetic@unatc.ro
www.cinetic.arts.ro

104





CINETic

Laboratorul de tehnici 
digitale creative 
în cinematografie
(LIC)
Misiunea LABORATORULUI DE TEHNICI DIGITAL CREATIVE ÎN 
CINEMATOGRAFIE este de a furniza studenţilor, personalului didactic 
și de cercetare cele mai avansate instrumentele de procesare digitală 
la nivelul industriei cinematografice și de a dezvolta competenţe în uti‑
lizarea instrumentelor digitale pentru producţia de film.

În ultimii 30 de ani, filmul a trecut printr‑o transformare majoră, tre‑
când de la producţia și distribuţia analogică la cea digitală. Mediul digi‑
tal a crescut viteza de lucru, precum și profiturile, datorită nivelului 
atractivităţii/performanţelor/calităţii produselor finale – filme, conţi‑
nut media, jocuri. Deopotrivă, a generat noi metode de lucru și moda‑
lităţi de expresie din ce în ce mai creative, în baza suportului tehnic 
flexibil. Specialiștii de film și creatorii de conţinut media depind în 
mod fundamental de suportul tehnic digital. Mai mult, dacă tradiţia 
analogică a generat ierarhii, în zilele noastre tehnologia digitală omni‑
prezentă creează reţele. Instrumentele digitale aduc noi competenţe 
creatorilor de film prin CGI și VFX, alături de tehnicile clasice de edi‑
tare. Laboratorul de Tehnici Digital Creative în Cinematografie benefi‑
ciază de tehnologie de postproducţie la standardul cinematografic 4K 
în toate etapele necesare, precum și de tehnologie CGI și VFX.

În acest laborator se realizează editarea și grading‑ul majorită‑
ţii producţiilor de film din cadrul programelor de masterat ale 
UNATC, studenţii masteranzi fiind pregătiţi în aceste tehnici cine‑
matografice. LABORATORUL DE TEHNICI DIGITAL CREATIVE ÎN 
CINEMATOGRAFIE găzduiește și ateliere în domeniul postproducţiei 
digitale, atât pentru studenţi, cât și pentru cadrele didactice, oferind 
totodată spaţii și tehnologia necesară pentru proiectele masteranzilor 
Facultăţii de Film din cadrul UNATC.
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Dotări și echipamente

• Studio de grading, Studio principal de editare, 6 spaţii de editare
• LABORATORUL DE TEHNICI DIGITAL CREATIVE ÎN 

CINEMATOGRAFIE beneficiază de două linii tehnologice – gra‑
ding, pe de o parte, și editare video, pe de altă parte, cu următoa‑
rele coordonate: unităţi de colorizare, unităţi de extensie Magma, 
stocare LTO, monitoare dedicate colorizării, console de grading 
Da Vinci (la standard 4K cu videoproiector 4K Barco DP4KP), pre‑
cum și alte elemente necesare pentru colorizare și postproducţie 
digitală, cum ar fi unităţi de stocare a datelor fixe și mobile, player 
și maker DCP, spectrometru. Laboratorul dispune de 7 staţii gra‑
fice dedicate editării video, cu software dedicat, care acoperă și 
postproducţia stereoscopică.

• Unităţile de editare și grading sunt conectate printr‑o reţea fizică 
cu acces comun la unitatea de stocare de 140 TB, esenţială pentru 
transferurile mari de date, specifice rezoluţiei 4K. Reţeaua de date 
poate avea o viteză de transfer de 10 GB pentru 6 unităţi grafice, 
ceea ce face posibil ca materialul să fie procesat în timp real în uni‑
tatea centrală de stocare.



CINETic

Laboratorul de interacţiune 
digitală sunet‑lumină
(LIS)
Misiunea LABORATORULUI DE INTERACŢIUNE DIGITALĂ 
SUNET-LUMINĂ este de a dezvolta proiecte de cercetare în domeniul 
sunetului și luminii, proiecte interactive inovative cu lumină și sunet și 
instrumente pentru interacţiunea luminii și sunetului.

Definirea procesului poate părea simplă – sinteza digitală a sunetu‑
lui sau captarea sa și controlul/transformarea lor în timp real, totuși, 
diversitatea implementărilor conferă o bogăţie tehnologică extraor‑
dinară (programare, DSP, interfeţe hardware, robotică etc.), precum 
și o diversitatea artistică pe măsură (aplicaţii muzicale, artă perfor‑
mativă, inter‑media etc.) aflate într‑o continuă creștere. Controlarea 
luminii, de asemenea, reprezintă un domeniu în dezvoltare, în care 
instrumente precum programarea, senzorii, tracking‑ul și generarea 
luminii dinamice reprezintă instrumente de bază. LABORATORUL DE 
INTERACŢIUNE DIGITALĂ SUNET‑LUMINĂ a contribuit la dezvoltarea 
programului de masterat ale UNATC – TEHNOLOGII INTERACTIVE ÎN 
ARTELE SPECTACOLULUI ȘI MEDIA.

Direcţii de cercetare:
• interacţiuni automate și bazate pe AI cu lumină și sunet;
• sunet spaţial;
• compoziţie de sunet și design de sunet asistate pe calculator;
• prin colaborarea cu celelalte laboratoare ale centrului pot fi dez‑

voltate noi sisteme de generare și control lumină‑sunet, care pot fi 
corelate cu interfeţe și senzori de mișcare, semnale EEG (encefalo‑
grame), construcţii robotizate etc;

• dezvoltarea de noi procese tehnologice, software sau hardware, 
pentru susţinerea activităţilor experimentale și artistice.

Proiecte

În spectacolul interfaţa 3, semnalele EEG au fost folosite pentru a 
genera sunet și lumini controlate în timp real. Acest spectacol experi‑
mental a fost realizat printr‑o colaborare interdisciplinară între cerce‑
tătorii și studenţii UNATC, UPB și UMB, care s‑a materializat în soluţii 
software specifice. Cel mai recent proiect este Soundthimble, condus 
de dr. Grigore Burloiu, cercetător în cadrul CINETic, proiect în urma 
căruia au fost publicate lucrări în reviste internaţionale de profil.

Laboratorul oferă deopotrivă spaţiu de lucru și expertiză pen‑
tru programul de masterat ITPMA (Tehnologii Interactive în Artele 
Spectacolului și Media).

108



Dotări și echipamente

• Studio de Mixaj pentru sunet cinematografic
• Linie tehnologică de măsurare a sunetului și luminii
• Sistemul de captare a sunetului și de emisie live este construit 

în jurul unei console digitale Yamaha QL1, extinsă cu Yamaha 
MY16AES. Cu sprijinul microfoanelor de studio (Neumann TLM 
107), al microfoanelor de câmp (Schoeps CMIT 5 U), al lavaliere‑
lor (VT 700 & VT 506), precum și al interfeţei RME Fireface UFX, 
în laborator se pot face înregistrări profesioniste. Este disponi‑
bil, totodată, și un sistem audio portabil bazat pe o unitate Sound 
Devices 664. Pentru producţie și post‑producţie, laboratorul are 
pachete plugin (McDSP, Altiverb), un sistem de monitorizare 
(Dynaudio BM6 mkIII) și un sistem de control (Yamaha Nuage). 
Unităţile de lucru rulează programe precum Max/MSP, Ableton 
Live, Logic, Nuendo și Pro Tools, care permit dezvoltarea de pro‑
ducţii audio complexe, precum și dezvoltarea unor modulele de 
extensie prin Max SDK, Max 4 Live și VST SDK. Echipamentul de 
măsurare include multimetrul digital Keysight 34461A, 6 1/2 Digit, 
Image Engineering Ilumination Device LE7 (2 iQ‑LEDSs); Image 
Engineering Starter Brodcast – ETC‑SK2; Chrosziel – TESTCHART 
MTF HDTV SUPER P‑TCMSW23; Osciloscop cu 4 canale – Keysight 
DSOX3014T Oscilloscope: 100 MHz, Keysight U8903A Audio 
Analyzer AES3‑SPDIF și DSI.



CINETic

Laboratorul de animaţie 
digitală
(LAD)
Misiunea LABORATORULUI DE ANIMAŢIE DIGITALĂ este de a genera 
și utiliza tehnici inovatoare în domeniul animaţiei. Laboratorul abor‑
dează animaţia nu doar din persoectiva clasică a filmului de anima‑
ţie, dar și al unor domenii și medii conexe. Laboratorul oferă spaţiu 
și expertiză în domeniu pentru programele de animaţie din cadrul 
UNATC. Obiectivul Laboratorului este să contribuie direct la renaște‑
rea animaţiei românești, o industrie care s‑a deteriorat profund după 
1989, datorită schimbărilor în sistemul de producţie și al trecerii de la 
tehnicile analogice la cele digitale.

În cadrul laboratorului, se pot desfășura experimente, proiecte inova‑
toare în animaţie sau cercetare interdisciplinară.

Ca parte a strategiei sale pe termen lung, Universitatea Naţională de 
Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” a dezvoltat atât un pro‑
gram de masterat, cât și unul de licenţă în animaţie, fiind singura uni‑
versitate din România acreditată în acest domeniu.

LABORATORUL DE ANIMAŢIE DIGITALĂ dezvoltă subiecte de cerce‑
tare împreună cu Laboratorul de Dezvoltare Cognitivă și Psihologie 
Aplicată prin Experienţe Imersive, din cadrul CINETic, în special în 
domeniul dezvoltării unor noi abordări didactice.

Proiecte

În fiecare an, LABORATORUL DE ANIMAŢIE DIGITALĂ găzduiește un 
atelier intensiv de animaţie intitulat ANIMATION WORKSHEEP organi‑
zat în parteneriat cu Estenest.

Dotări și echipamente

• Studioul de animaţie (spaţiu de producţie pentru motion capture și 
stop motion)

• Studio de grafică pe calculator
• Animoko
• motion control pentru animaţie stop frame
• scanner 3D
• 8 unităţi MacPro cu tablete grafice
• 5 camere Canon DSLR, inclusiv cu lentile de cinema
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CINETic

Laboratorul design 
decor virtual și 
realitate augumentată
(LAR)
Misiunea LABORATORULUI DE DESIGN DECOR VIRTUAL ȘI 
REALITATE AUGMENTATĂ este de a inova în designul de decoruri prin 
augmentarea spaţiilor folosind tehnicile digitale. Laboratorul pune 
la dispoziţie spaţii, instrumente și expertiză pentru cercetare și ino‑
vare în proiectarea decorurilor și oferă infrastructura necesară pen‑
tru programele de masterat în scenografie de la UNATC. Obiectivul 
Laboratorului este de a genera noi tehnologii și de a le face accesibile 
specialiștilor, studenţilor, dar și publicului larg, accesibilitatea la nive‑
lul consumatorilor și utilizatorilor fiind unul dintre motoarele cheie 
ale laboratorului.

Decorul poate fi realizat în laborator, de la etapa de proiect până la 
producţia finală a suprafeţelor de proiecţie sau a obiectelor. Cu aju‑
torul imprimantei 3D, pot fi create obiecte de înaltă rezoluţie precum 
elemente de recuzită, măști, cât și diverse machete sau prototipuri, 
folosind 12 tipuri de materiale, prin injectare, inclusiv cauciuc și 
substanţe transparente.

Dezvoltarea de proiecte în colaborare cu alte laboratoare din cadrul 
Centrului se bazează pe captarea digitală a unor elemente reale (clă‑
diri, obiecte etc.) și integrarea lor în decoruri virtuale, după procesarea 
lor computerizată. Laboratorul poate fi utilizat simultan de cel puţin 
10 persoane.

Alături de tehnicile digitale, se folosesc în cadrul Laboratorului tehnici 
tradiţionale, un obiectiv permanent de cercetare fiind îmbinarea teh‑
nicilor de creaţie.

Direcţii de cercetare:
• dezvoltarea unor medii imersive 3D și 2D, cu vizualizare directă 

sau bazate pe sisteme optice (de exemplu, ochelari de polarizare 
sau telefoane mobile);

• dezvoltarea de decoruri virtuale pe suprafeţe neconvenţionale;
• interacţiunea om‑calculator, generând mișcarea unor obiecte reale 

și virtuale prin interacţiunea cu artiștii performeri;
• dezvoltarea tehnicilor de artă grafică computerizată în 

diverse medii;
• tehnologii de realitate augmentată.
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Dotări și echipamente

• Atelier de producţie decoruri (90 mp)
• Studio de grafică (100 mp)
• 10 computere Apple Mac Pro pentru generarea de decoruri virtuale
• scanner 3D
• imprimantă 3D
• CNC router

Proiecte

În cadrul Laboratorului a fost realizate decorurile virtuale/
interactive pentru:
• Pisica lui Schrodinger, regia Alexandru Berceanu;
• Contrapartida, regia Cinty Ionescu;
• Spatial Memories of Future Past, concept Ciprian Făcăeru;
• Nori, concept Marius Hodea.



CINETic

Laboratorul de 
interacţiune digitală
(LID)
LABORATORUL DE INTERACŢIUNE DIGITALĂ reunește câteva din‑
tre liniile de vârf în tehnologia curentă de captare a mișcării. Este 
primul laborator din România dedicat studierii interacţiunii dintre 
corpurile fizice și cele virtuale și, astfel, între corpul uman și compu‑
ter. Obiectivul Laboratorului de Interacţiune Digitală este de a inte‑
gra sub umbrela acestui concept activitatea tuturor laboratoarelor din 
cadrul CINETic, prin dezvoltarea unor proiecte creative, inovatoare, 
de cercetare și dezvoltare. Misiunea Laboratorului este de a modela 
experienţe în fluxul de informaţii digitale construite în jurul expresiei 
umane, dincolo de aspectul său fizic. Îmbinarea mediilor digitale cu 
arta live a actorilor și dansatorilor este considerată astăzi o formă de 
entertainment de ultimă generaţie, însă în viitor va deveni o formă de 
artă comună.

Conceptul fundamental al LABORATORULUI DE INTERACŢIUNE 
DIGITALĂ îl reprezintă experienţa digitală imersivă.

La UNATC există deja un masterat de New Media Design, axat pe dez‑
voltarea profesioniștilor și cercetătorilor în domeniu.

Direcţii de cercetare:
• generarea și interacţiunea cu mediile virtuale imersive;
• capturarea mișcării;
• interacţiunea dintre corpurile fizice și cele virtuale;
• interacţiunea dintre fiinţa umană și computer prin intermediul 

interfeţelor digitale;
• sistemele de realitate augmentată;
• jocuri video și experienţe gamificate.

Dotări și echipamente

• Sistem de proiectare stereoscopică imersivă pe patru 
ecrane – CAVE

• Sală multifuncţională de 140 mp, cu o capacitate de 90 de locuri
• Modula Mr. Mocco – sistem de control al mișcării, capabil de miș‑

cări pe 6 axe, precum și de învăţare și replicare a mișcărilor;
• o unitate Red Dragon 5K cu optica Leica Summicron;
• 2 camere ALEXA SXT cu optică ARRI COMPACT;
• RIG de dimensiune medie Stereotec;
• lentile anamorfe (un set de lentile fixe ARRI Anamorphic și un set 

de lentile anamorfice zoom Angeniuex);
• sistem de captare a mișcării cu 8 camere în spectrul infraroșu 

(5 Mp) Vicon
• sistem de captare a mișcării faciale Vicon
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CINETic

Laboratorul de 
dezvoltare cognitivă și 
psihologie aplicată prin 
experienţe imersive
(LDCAPEI)
Misiunea LDCAPEI este de a evalua impactul mediilor imersive asu‑
pra fiinţei umane la nivel cognitiv și emoţional, pentru a înţelege baza 
lor la nivel neurofiziologic. Reprezentarea acţiunilor umane în mod 
teatral este o abilitate înnăscută a oamenilor, bazată pe instrumente 
complexe de comunicare. Reactivarea, transformarea și remodelarea 
realităţilor prin repetiţie sunt posibile prin procese complexe cognitive 
și emoţionale. Teatrul oferă o oportunitate unică de a studia interacţi‑
unea socială, repetată și spontană, oferind setări experimentale unice. 
Povestirea stă la baza transmiterii emoţiilor, iar studierea filmului și 
teatrului în conjuncţie cu neuroștiinţele deschide o nouă cale în înţe‑
legerea comportamentului uman complex. Obiectivele Laboratorului 
sunt de a contribui la o societate armonioasă din punct de vedere emo‑
ţional, prin utilizarea artei, și de a îmbunătăţi practica teatrală și de 
film prin cercetarea interdisciplinară a mecanismelor implicate în 
dezvoltarea lor. Laboratorul își propune să dezvolte o abordare bazată 
pe dovezi în terapiile artistice și în predarea artei.

Direcţii de cercetare:
• cercetare interdisciplinară teatru, film, psihologie și neurologie;
• evaluări EEG și ERP ale efectelor teatrului și filmelor;
• dezvoltarea de instrumente și metode de evaluare a efectului psi‑

ho‑fiziologic al experienţelor imersive;
• îmbunătăţirea emoţională și cognitivă prin experienţe imersive;
• investigaţii experimentale în domeniul psihoterapiei prin 

măsuri obiective;
• dezvoltarea instrumentelor psihoterapeutice prin medii virtuale;
• dezvoltarea interfeţelor creier‑calculator.
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Dotări și echipamente

• Spaţiu de cercetare (140 mp)
• Sală de experimente
• Sală de conferinţe
• Cabinet de colectare a probelor biologice
• sistem EEG portabil (ANT Neuro) cu până la 256 de electrozi, echi‑

pat și pentru ERP
• sistem de măsurare cardiacă, GSR și alte semnale electrodermice
• modul stereoscopic de urmărire a mișcărilor oculare
• congelare la −80 și cabinet de prelucrare a datelor biologice 

de bază
• sistem video de urmărire a mișcărilor de mare viteză cu șase 

camere și software de analiză dedicat
• MATLAB, LabVIEW, SPSS
• Oculus Rift
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Ce poftești, 
mă musiu?



Facilităţi UNATC

ERASMUS+

În luna decembrie 2013, Universităţii Naţionale de Artă Teatrală și 
Cinematografică „I.L. Caragiale” din București i‑a fost acordată Charta 
ERASMUS+ pentru Învăţământ Superior, ca urmare a aprobării dosa‑
rului de aplicaţie trimis la Comisia Europeană.

Cu un buget total de 14,7 miliarde de euro pe o perioadă de șapte ani 
(2014–2020), Erasmus+ își propune să contribuie la dezvoltarea com‑
petenţelor și angajabilităţii (capacităţii de inserţie profesională) prin 
oferirea unor oportunităţi de educaţie, formare și activităţi de tineret 
sau sport. Acest buget este cu 40% mai mare decât nivelul precedent al 
cheltuielilor din perioada 2007–2013 și reflectă importanţa pe care UE 
o acordă acestor domenii și angajamentul de a investi în ele. Cu ajuto‑
rul acestui program, în perioada 2014–2020, peste 4 milioane de euro‑
peni vor avea șansa de a studia, de a se forma, de a câștiga experienţă 
profesională și de a participa la programe de voluntariat în străinătate.

Domenii vizate:
Iniţiativa Erasmus a devenit renumită atât pentru oportunităţile de a 
studia în străinătate oferite tinerilor, cât și pentru cele oferite cadrelor 
didactice din învăţământul superior.
În prezent, programul Erasmus+ acoperă cinci mari domenii:
• educaţie școlară – oportunităţi pentru personal și instituţii;
• educaţie și formare profesională – oportunităţi pentru elevi, uce‑

nici, stagiari, profesori, instituţii și întreprinderi;
• învăţământ superior – oportunităţi pentru studenţi, personal, 

instituţii și întreprinderi;
• învăţământ pentru adulţi – oportunităţi pentru personal, instituţii 

și întreprinderi;
• integrare europeană – oportunităţi pentru profesori, cercetători 

și instituţii.

Pentru mai multe detalii privind structura programului, caracteristi‑
cile și obiectivele ERASMUS +, puteţi accesa www.erasmusplus.ro

Contact
Raluca DRĂGAN
+40 745 249 102
erasmus@unatc.ro
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Facilităţi UNATC

Biblioteca UNATC

Cu un număr de peste 100.000 de titluri ce cuprinde cărţi, publicaţii 
periodice, cursuri, teze de doctorat, material audio și vizual corespun‑
zătoare programelor de studii oferite de cele două facultăţi, Biblioteca 
UNATC deţine cel mai mare fond de carte specializat pe domeniile tea‑
tru și film din ţară – un total de 44.530 de volume.

Acestea sunt împărţite în 153 de colecţii, printre care: Academie 
Experimentale des Theatres – Actes Sud‑Papiers, Biblioteca de 
Film – Humanitas, Contemporary Theatre Studies – University 
Collage: Northampton, Dance/Theatral – L’entretemps, Film Studies – 
Routledge, Galeria teatrului românesc și Mari regizori ai lumii – 
Fundaţia Culturală „C. Petrescu”, Literary Criticism/Drama – Cornell 
University Press, și multe altele.

Acest fond de specialitate este completat de tezele de doctorat în 
domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI, precum și în dome‑
niul CINEMATOGRAFIE, TELEVIZIUNE ȘI MEDIA, ale absolvenţi‑
lor Școlii Doctorale UNATC, la care se adaugă un număr de 3.300 de 
cursuri tipărite.

În bibliotecă se regăsesc și ediţii rare, datând din a doua jumătate a 
secolului al XIX‑lea, ce cuprind opera marilor dramaturgi universali 
precum Molière, Corneille, Racine, Shakespeare.

Printre cele 95 de colecţii de periodice de specialitate străine și cele 
35 românești aflate în posesia Bibliotecii UNATC, se numără și revista 
Rampa 1912–1938, American Cinematographer 1958–2012, Cahiers du 
Cinema 1961–2014, Theatre Quarterly 1973–1980, și multe altele.

Colecţiile bibliotecii sunt compartimentate în: cărţi și periodice tipă‑
rite (101.247), din care cărţi de specialitate – teatru, film (44.530); filo‑
zofie, știinţe sociale, istorie, geografie (7.362); lingvistică, filologie și 
literatură (39.000); religie, generalităţi, artă, muzică (6.866); cursuri 
(3.330); știinţe exacte, tehnică (159); ziare (1.877).

Clasificarea cărţilor și periodicelor în funcţie de limbă: română 
(76.500), rusă (2.854), franceză (8.978), germană (2.510), engleză 
(7.730), italiană (1.373), alte limbi (1.302).

Colecţiile de periodice cuprind: colecţii de periodice străine (95), colec‑
ţii de periodice românești (37) și colecţii de ziare românești (39).
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Biblioteca mai dispune de un fond special de materiale audio‑vizu‑
ale format din 8.486 de piese ce cuprind: discuri (piese de teatru din 
dramaturgia românească și universală, versuri în interpretarea unor 
renumiţi actori români, muzică simfonică, operă, muzică ușoară și 
populară), diapozitive (cu teme din domeniile arte plastice, teatru, 
cinematografie, arta fotografică), precum și schiţe de decor și costume 
realizate de scenografi profesioniști și studenţi pentru spectacolele 
de absolvire.

Istoric

Achiziţia documentelor de specialitate s‑a făcut în primă fază de la 
anticariate și astfel biblioteca s‑a îmbogăţit cu o serie de documente 
rare și prestigioase, cum ar fi: revista La Petit Illustration Theatrale, peri‑
odicul Propylaen, fondat în 1789 de către Goethe, ediţia completă a 
Enciclopedia dello Spettacolo precum și ediţii complete ale dramaturgilor 
români și străini.

Donaţiile sunt o formă de completare a colecţiilor bibliotecii, printre 
donatori numărându‑se personalităţi ale teatrului și filmului româ‑
nesc, ca și cadre didactice precum Beate Fredanor, George Littera, 
Virgil Petrovici, Florin Zamfirescu, Victor Rebengiuc, Dem Rădulescu, 
Mircea Albulescu.

Cea mai mare donaţie a fost făcută în anul 1975 de către regizorul de 
teatru Sică Alexandrescu, cu un număr de 1.914 volume.

În perioada anilor ’90, un grup de tineri studenţi din Anglia veniţi în 
ţară într‑un schimb de experienţă, a donat un număr impresionant de 
5.000 de volume, o mini bibliotecă de teatru și film în limba engleză.

Facilităţi

Biblioteca dispune de un spaţiu de depozitare format din 9 săli și de o 
sală de lectură cu o capacitate de 25 de locuri. Utilizatorii au acces la 
sala de lectură, unde pot consulta colecţiile de reviste, documentele în 
limbi străine și exemplarele unicat.

Biblioteca deţine o bază de date online de tip TinREAD, ce poate fi acce‑
sată direct de către toţi utilizatorii, prin intermediul celor 6 calcula‑
toare aflate în sala de lectură. La acest moment, baza de date, care este 
în continuă extindere, cuprinde un număr de peste 21.000 de titluri 
din domeniile teatru și film.

Personalul bibliotecii are calificare profesională înaltă, fiind format din 
absolvenţi de biblioteconomie și de absolvenţi de studii superioare cu 
specializarea biblioteconomie.

În viitorul apropiat este prevăzută dublarea spaţiului destinat sălii de 
lectură și extinderea considerabilă a spaţiului de depozitare a cărţilor, 
publicaţiilor și materialelor media.

Director
lect.univ.dr. Anca IONIŢĂ
anca.ionita@unatc.ro
biblioteca@unatc.ro

123



Facilităţi UNATC

Centrul de pregătire 
didactică și pedagogică

Departamentul CPDP (Centrul de Pregătire Didactică și Pedagogică), 
acreditat de A.R.A.C.I.S. în 2018, face parte din UNATC „I.L. Caragiale”, 
instituţie care pregătește profesioniști în domeniile Teatru și artele 
spectacolului, respectiv Cinematografie și media. Formarea pentru 
profesia didactică reprezintă un obiectiv central al UNATC, esenţial 
pentru îndeplinirea misiunii culturale, știinţifice și sociale a instituţiei.

În paralel cu programul psihopedagogic oferit studenţilor UNATC și 
foștilor absolvenţi ai instituţiei, CPDP asigură perfecţionarea didactică 
și pedagogică a cadrelor didactice din universitate. Programele post‑
universitare de specializare și de conversie, destinate cadrelor didac‑
tice, urmăresc promovarea unui învăţământ de calitate, bazat pe cele 
mai noi și mai performante metode de predare‑învăţare și pe strategii 
eficiente de comunicare didactică.

Pregătirea psihopedagogică în cadrul CPDP al UNATC vizează:
• îmbogăţirea curriculum‑ului, în scopurile stimulării gân‑

dirii divergente, creative, a elevilor și dobândirii unor abili‑
tăţi‑cheie (comunicare, metacomunicare, expresivitate, relaţii 
interpersonale armonioase);

• asigurarea calităţii educaţiei, prin formarea competenţelor de 
comunicare și a celor culturale, indispensabile vieţii active într‑o 
societate a cunoașterii specifică secolului XXI;

• construirea unui demers didactic modern, prin proiectare structu‑
rată și prin organizarea unor activităţi centrate pe nevoile și intere‑
sele elevilor, care să faciliteze dobândirea abilităţilor prosociale;

• utilizarea modelului de proiectare curriculară centrată pe 
obiective, care accentuează caracterul practic‑aplicativ al 
procesului educativ;

• modelarea intenţionată a personalităţii elevului ca viitor consuma‑
tor de artă sau ca viitor artist;

• facilitarea dobândirii de instrumente creative de către elevi și 
studenţi, prin dezvoltarea capacităţilor meta‑reprezentative, ca 
urmare a utilizării limbajului teatral multidisciplinar (implicând 
corpul, mișcarea, sunetul, ritmul, gestul, cuvântul și imaginea);

Programele de pregătire ale C.P.P.D. sunt în concordanţă cu legisla‑
ţia învăţământului din România, cu politica și strategiile educaţionale 
promovate de Ministerul Educaţiei, cu standardele naţionale și inter‑
naţionale privind competenţele cadrelor didactice.

Director
conf.univ.dr. Camelia POPA
popa_zaizon@yahoo.com
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Facilităţi UNATC

Căminul UNATC

Căminul UNATC este o unitate a instituţiei de învăţământ superior, 
destinată asigurării condiţiilor de viaţă și studiu pentru studenţi. Aflat 
în proporţie de 86% în proprietatea și administrarea universităţii, 
Căminul oferă aproximativ 216 locuri studenţilor înscriși în ciclurile 
de studii de licenţă, master și doctorat.

Începând cu anul universitar 2012–2013, căminul studenţesc al 
UNATC trece în coordonarea Ligii Studenţilor din cadrul Universităţii. 
Activitatea de cazare a studenţilor se realizează de Comitetul de 
Administrare a Căminului și administratorul căminului, în baza lis‑
telor transmise de facultăţi. Cazarea în cămine se face în cele 3 (trei) 
zile anterioare începerii anului universitar, prioritatea va fi Anul I, II, 
III, Master, Doctoranzi – Începând cu a 4‑a zi calendaristică, cererile 
de cazare vor fi soluţionate de către Direcţia Generală Administrativă 
a UNATC.

Situat într‑un bloc de zece etaje, Căminul dispune de 100 de camere 
locuibile, mobilate cu pat, comode, scaune, dulapuri, bucătărie utilată 
și baie proprie. La fiecare etaj superior există o mașină de spălat pusă 
la dispoziţia studenţilor, iar de la administrator pot fi procurate aspi‑
ratoare, lenjerie de pat, perne și pilote. Căminul asigură pază perma‑
nentă, fiind dotat și cu camere video pe fiecare etaj și la parter.

Căminul studenţesc al UNATC funcţionează pe toată durata 
anului universitar.

Adresă
Str. Moise Nicoară, nr. 38, bloc C3
București
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Facilităţi UNATC

Publicaţii UNATC
Teatru
Concept

Concept este o revistă universitară reprezentativă pentru domeni‑
ile artei spectacolului (teatru, coregrafie, cinematografie, media și 
muzică) editată de Departamentul de Cercetare al UNATC. De‑a lungul 
celor nouă ani de la apariţie (de la înfiinţarea în 2010 și până în pre‑
zent) colegiul de redacţie a menţinut rubricile permanente ale revis‑
tei, adăugând cu timpul și unele noi. De altfel, revista CONCEPT este 
publicată în continuarea revistei ATELIER (2001–2005), care a marcat 
debutul cercetării în domeniu la UNATC, având de asemenea rubrici 
permanente de traduceri ale unor texte esenţiale, comunicări știinţi‑
fice, studii doctorale și colaboratori de la toate universităţile de profil 
din ţară, ca și din străinătate.

Romanian Performing Arts Journal

Romanian Performing Arts Journal este un jurnal academic interdisci‑
plinar și intercultural dedicat artelor spectacolului, de la teatru, dans, 
muzică, operă, la video, performance, ritual etc. RPAJ publică articole 
teoretice cu abordare interdisciplinară, cronici ale unor evenimente 
sau spectacole importante, recenzii de carte, manifeste etc. RPAJ are 
o abordare interrelaţională între diferite domenii de cercetare: studii 
de teatru, studii artistice, sociologie, studii culturale, religie, filosofie și 
știinţă, oferind o panoramă detaliată a tendinţelor contemporane, atât 
în teorie, cât și în practica spectacolului.

Film
Close up

Close Up: Film and Media Studies este un jurnal academic al UNATC 
publicat în limba engleză, reunind articole originale și analize apro‑
fundate despre cinema, film, televiziune și new media. Recunoașterea 
pe plan internaţional a cinematografiei românești în ultimul deceniu 
necesită în paralel o reflecţie asumată asupra filmului. În acest sens, 
Close Up: Film and Media Studies își propune să stimuleze explorarea în 
profunzime a evoluţiilor recente din cinematografie, în încercarea de a 
lărgi discuţia despre și dialogul cu filmul. 
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Cinematographic Art and Documentation Journal

Cinematographic Art & Documentation Journal este împărţit în două capi‑
tole care se concentrează, pe de o parte, pe cercetarea artei cinemato‑
grafice și, pe de altă parte, pe investigaţii culturale și cele mai recente 
descoperiri din domeniile conexe. În abordarea cinematografiei ca 
formă de artă, prima secţiune abordează aspecte legate de percepţia 
imaginilor cinematografice, a temelor și simbolurilor folosite în creaţia 
artistică, precum și natura vizualizării, atât în general, cât și în raport 
cu producţia cinematografică. În segmental de investigaţie culturală, 
CA&D abordează cele mai recente descoperiri în domenii conexe cine‑
matografiei, cu accent pe dimensiunea socială și simbolică a perioadei 
de timp în care se desfășoară acţiunea unui film.

Pedagogie artistică
Journal of Drama Teaching

UNATC Journal of Drama Teaching este o publicaţie academică inter‑
na‑ţională și interdisciplinară de cercetare artistică, cuprinzând stu‑
dii teoretice și empirice în domenii precum pedagogia teatrală, teatrul 
aplicat în educaţie sau utilizarea noilor media și a cinematografiei în 
educaţie. Publicaţia își propune să reunească lucrări scrise de dife‑
riţi cercetători, atât la nivel naţional, cât și internaţional, cu scopul 
de a crea o reţea internaţională care să faciliteze schimbul de idei și 
bune practici în domeniul artistic și pedagogic. UNATC Journal of Drama 
Teaching este editat de masteratul în Pedagogie teatrală de la UNATC, 
cu un grup internaţional de recenzori în sistem peer‑review.

Reviste Studenţești
Film Menu

Film Menu este o revistă de cinema iniţiată și sprijinită de UNATC din 
București și realizată în proporţie de 90% de studenţi ai Facultăţii 
de Film din cadrul universităţii. Celelalte zece procente sunt alocate 
unor articole scrise de colaboratori externi aleși în funcţie de tematica 
numărului respectiv. Film Menu este structurată în nouă rubrici perma‑
nente: review‑uri de filme noi sau vechi, film non‑ficţional, film under‑
ground, film de animaţie, adaptări cinematografice, review de cărţi de 
cinema, cinema vizionar, teorie de film și festivaluri. Conţine, de ase‑
menea, un amplu dosar dedicat unor curente, genuri sau probleme 
specifice cinematografului contemporan.

Revistele universităţii sunt publicate prin editura UNATC Press.
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La bulivar, birjar! 
La bulivar!



Programe și Evenimente la UNATC

Ziua UNATC 
30 ianuarie

În fiecare 30 ianuarie, Universitatea Naţională de Artă Teatrală și 
Cinematografică din București îl sărbătorește pe I.L. Caragiale, patro‑
nul spiritual al cărui nume îl poartă cu mândrie.

Fie că omagiem remarcabile personalităţi ale teatrului și filmu‑
lui, artiști români sau străini care au marcat evoluţia genului, fie că 
dedicăm această zi celor care, prin harul lor pedagogic, și‑au adus 
contribuţia la formarea unor întregi generaţii de artiști, aceasta 
este ziua comunităţii academice a UNATC, dar și a celor care îi 
împărtășesc valorile.
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Programe și Evenimente la UNATC

Doctor Honoris Causa

Mircea ALBULESCU
Visarion ALEXA
George BANU
Radu BELIGAN
Paul BORTNOVSKI
Elisabeta BOSTAN
Cătălina BUZOIANU
Dumitru CARABĂŢ
Gheorghe CEAUȘU
Liviu CIULEI
Dina COCEA
Gheorghe DINICĂ
Ovidiu DRÎMBA
Mats EK
David ESRIG
Mihnea GHEORGHIU
Grigore GONŢA
Peter GREENAWAY
Andrei KONCEALOVSKI
Ana LAGUNA
Lorand LOHINSKY
Vladimir Sergeievich MALISHEV
Sanda MANU
Valeriu MOISESCU
Marin MORARU
Radu PENCIULESCU
Dan PIŢA
Roman POLANSKI
Victor REBENGIUC
Andrei STRIHAN
Ion TOBOȘARU
Olga TUDORACHE
Dorel VIȘAN
Robert WILSON
Ion ZAMFIRESCU
Florin ZAMFIRESCU
Krzysztof ZANUSSI

132





Programe și Evenimente la UNATC

Școala de duminică

ȘCOALA DE DUMINICĂ este un proiect educativ destinat tuturor cate‑
goriilor de vîrstă, indiferent de pregătirea profesională, organi‑
zat la Universitatea Naţională de Artă Teatrală și Cinematografică 
„I.L.Caragiale”. ȘCOALA DE DUMINICĂ își propune să implementeze 
un model educaţional bazat pe câteva noţiuni fundamentale: accesul 
la cultură și la noţiuni fundamentale din domeniile de referinţă tea‑
tru și film, promovarea unor cursuri concepute interactiv, diseminarea 
informaţiilor de specialitate și formarea unui mod de a gândi teatral 
și cinematografic.

ȘCOALA DE DUMINICĂ a luat naștere la iniţiativa fostului Rector al 
UNATC, prof.univ.dr. Adrian TITIENI, din dorinţa de a oferi expertiza 
de excelenţă a profesorilor universităţii publicului larg – indiferent 
de vârstă sau profesie. Astfel, UNATC a devenit prima universitate din 
ţară care și‑a deschis porţile, oferind cursuri de scurtă durată în dome‑
niul teatru și film, nu doar studenţilor, ci oricui dorește șansa dezvol‑
tării abilitaţilor creative într‑un mediu academic de excelenţă. Școala 
de Duminică a avut deja sute de cursanţi din toată ţara – persoane care 
nu au îndrăznit cândva să încerce Actoria, Regia de film sau alte dome‑
nii din cadrul UNATC, dar și tineri care se pregătesc pentru admitere 
în aceste domenii. Sunt cursanţi care și‑au descoperit un talent la care 
visau cândva doar ca la un hobby și acum au devenit studenţii Școlii de 
Duminică, dar și persoane care și‑au dezvoltat abilitaţi specifice pen‑
tru locul de muncă sau pentru dezvoltarea personală.

ȘCOALA DE DUMINICĂ îi așteaptă pe toţi cei pasionaţi de specializările 
teatru și film să își exerseze visele și să își îmbogăţească aptitudinile 
alături de profesorii universităţii noastre.
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CineMAiubit

Festivalul internaţional de film studenţesc CineMAiubit este cel mai 
vechi festival de acest gen din România, prima ediţie având loc în 1996, 
un an în care cinematografia românească se afla în plină criză: se pro‑
duceau 1 sau 2 lungmetraje pe an, festivalul de film de la Costinești își 
închisese porţile. În acest context, lansarea în București a festivalu‑
lui a fost nu doar o decizie normală, ci și una riscantă: părea că pentru 
filmul românesc publicul nu mai există. Încă de la prima ediţie, festi‑
valul a lansat nume noi, a marcat cu putere un teritoriu aparte al cine‑
matografiei: filmul de scurtmetraj. După numai două ediţii, festivalul 
a devenit internaţional, secţiunile competitive devenind din ce în ce 
mai puternice. De‑a lungul celor 22 de ediţii desfășurate până în 2018, 
publicul a putut vedea în Festivalul CineMAiubit filme realizate de 
nume care acum sunt cunoscute pe tot mapamondul: Cristian Mungiu, 
Călin Peter Netzer, Cristian Nemescu, Cătălin Mitulescu, Corneliu 
Porumboiu, Radu Jude, Tudor Cristian Jurgiu, Paul Negoescu etc.

CineMAiubit a devenit un reper al filmului de scurtmetraj studen‑
ţesc, un eveniment constant pe harta culturală a Bucureștiului și 
a României. Festivalul se dorește a fi nu doar un eveniment prin care 
cele mai recente producţii studenţești sunt aduse pe marele ecran, ci și 
o platformă educaţională și culturală. În plină criză de spectatori, cine‑
matografia românească are nevoie să își educe publicul, să îl provoace 
să revină în sala de cinema, să re‑urmărească filmul românesc.

Prin prezentarea filmelor studenţești în proiecţii publice gratuite, fes‑
tivalul își propune să cultive un gust al mersului la cinema în rândul 
tinerilor, liceeni și studenţi bucureșteni. Festivalul se adresează în mod 
egal atât cunoscătorilor (critici de film, profesioniști ai cinematografiei 
și artelor), dornici de a descoperi următoarele nume care vor marca fil‑
mul românesc, cât și publicului larg, dornic de a vedea filme de calitate 
pe ecran mare.

Festivalul acţionează ca o platformă educativ‑culturală, prin interme‑
diul căreia tinerii pot lua contact cu lumea cinematografiei.
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Festivalul Internaţional 
al Școlilor de Teatru

Organizat constant din vara anului 2014, Festivalul Internaţional al 
Școlilor de Teatru reunește în fiecare an instituţii de învăţământ supe‑
rior de profil, din ţară și din străinătate, în jurul noţiunii de laborator 
de creaţie și cercetare teatrală și de respect pentru valorile europene.

Obiectivul acestui Festival este de a oferi tinerilor absolvenţi ai școlilor 
de teatru oportunitatea de a se cunoaște ca membri ai aceleiași gene‑
raţii, în contextul în care metodele de predare și abordările sunt dife‑
rite. Totodată, FIST caută atragerea spre arta dramatică a publicului 
tânăr, a elevilor și studenţilor.

Fiecare școală de teatru propune în programul festivalului câte un 
spectacol reprezentativ pentru metoda pedagogică pe care o pro‑
movează. Workshop‑urile în care tinerii actori lucrează împre‑
ună și conferinţele la care asistă sunt menite a pune bazele unor 
colaborări ulterioare.

Festivalul cuprinde trei secţiuni: Spectacole, Ateliere și Întâlniri cu 
publicul. Școlile care prezintă cele mai bune spectacole sunt premiate. 
Se acordă, deopotrivă, și premii speciale ale jurului pentru interpre‑
tare – cel mai bun actor și cea mai buna actriţă.

138





Programe și Evenimente la UNATC

Gala Absolvenţilor

O nouă generaţie de artiști la rampă

GALA ABSOLVENŢILOR UNATC reunește producţiile teatrale create pe 
parcursul unui an (Licenţă și Master) sărbătorind în fiecare an inspi‑
raţia și pasiunea pentru excelenţă, prin recunoașterea celor care vor 
duce mai departe, în noi forme, teatrul și filmul românesc.

În cele 15 zile de Gală, sunt prezentate publicului peste 40 de eveni‑
mente – spectacole, expoziţii, proiecţii de filme, proiecte de cercetare 
practică și teoretică ale studenţilor de la specializările Facultăţii de 
Teatru și ale Facultăţii de Film.

Evenimentele din cadrul Galei se adresează atât publicului consuma‑
tor de teatru și film, cât și specialiștilor din domeniu care sunt invitaţi 
să descopere și să susţină o nouă generaţie de artiști, aflată la debut.
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SEECS

SEECS Short Film Festival (Festivalul Internaţional de Film al Școlilor 
din Sud‑Estul Europei) este o iniţiativă a SEECS – Asociaţia Școlilor de 
Film din Sud‑Estul Europei/South‑Eastern Europe Cinema Schools.

Aflat în 2018 la cea de‑a patra ediţie (primele trei ediţii au avut loc la 
Istanbul), festivalul este o platformă educaţional‑culturală și repre‑
zintă un eveniment prin care cele mai recente producţii studenţești 
sunt aduse pe marele ecran.

Prin prezenţa festivalului la UNATC București, începând din 2018, 
organizatorii au dorit să inaugureze un demers care să aibă continui‑
tate. Festivalul se adresează atât cunoscătorilor (critici de film, profe‑
sioniști ai cinematografiei și artelor), cât și publicului larg interesat de 
filme de calitate pe marele ecran.
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Uși deschise

UȘI DESCHISE este un eveniment destinat potenţialilor candidaţi ai 
UNATC: elevi, studenţi și absolvenţi ai altor universităţi. Timp de trei 
zile, toţi cei interesaţi să urmeze o carieră în domeniul artistic sau 
curioși să descopere ce se află dincolo de emoţia care se poate naște 
doar într‑o sală de teatru, vor avea ocazia să participle la ateliere de 
actorie, coregrafie, exerciţii de regie, workshop‑uri de vorbire și expre‑
sivitate corporală, demonstraţii de tehnică în mânuirea marionetei, 
expoziţii de scenografie, cursuri interactive de scrimă și lupte scenice, 
întâlniri‑dialog de teatrologie, management cultural și jurnalism tea‑
tral. UȘI DESCHISE le oferă participanţilor șansa de a fi studenţi la tea‑
tru pentru o zi!

Din anul 2018, UNATC organizează UȘI DESCHISE și la Centrul 
Internaţional de Cercetare și Educaţie în Tehnologii Inovativ Creative – 
CINETic, în strada Tudor Arghezi 3B, unde sunt prezentate cele șase 
Laboratoare de cercetare și proiecte de art‑research dezvoltate în 
cadrul Centrului.

Filosofia UȘI DESCHISE este definitorie pt UNATC: pe tot parcursul 
anului universitar, la spectacolele de teatru, proiecţiile de film și alte 
evenimente artistice, intrarea este liberă.
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UNATC Junior

UNATC Junior este un proiect demarat în toamna anului 2016 de către 
studenţii și profesorii Masteratului de Pedagogie Teatrală din cadrul 
Facultăţii de Teatru, cu finanţare din partea Ministerului Educaţiei 
Naţionale. Proiectul a apărut din necesitatea de a evidenţia beneficiile 
aplicării metodelor specifice artei actorului în educaţia copilului și a 
adolescentului. În același timp, activităţile propuse în cadrul proiectu‑
lui constituie o posibilitate concretă de practică universitară: studenţii 
lucrează sub supravegherea profesorilor cu experienţă și deprind, ast‑
fel, abilităţi pedagogice; ei coordonează atelierele împreună cu colegii 
de studii, modalitate prin care învaţă să coopereze, să se respecte reci‑
proc, să se asculte și să comunice eficient și să adopte un comporta‑
ment profesionist, indiferent de partenerul cu care colaborează.

Lucrul în cadrul unui atelier de teatru este foarte concret și precis apli‑
cat, nicidecum în general, chiar dacă este vorba despre jocuri teatrale. 
Jocul este diferit de joacă, iar ceea ce se întâmplă la atelierul de teatru 
are legătură cu jocul – se desfășoară în funcţie de reguli precise și spe‑
cificate de către coordonator de la început, la care aderă toţi membrii 
grupului, urmărind un scop clar definit. În vederea atingerii scopului 
asumat și ţinând cont de cerinţe, în funcţie de tipul jocului, individul 
este provocat să își folosească abilităţile, potenţându‑și, astfel, aptitu‑
dini specifice, cum ar fi observarea, concentrarea atenţiei, activarea 
simţurilor, coordonarea și altele. Din aceste raţiuni, folosirea jocului 
teatral în educaţie are efecte benefice multiple.

Astfel, a apărut UNATC Junior. Activităţile propuse în cadrul proiectu‑
lui au fost structurate sub forma unor ateliere de jocuri teatrale desti‑
nate copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani, susţinute de studenţii 
de la Master Pedagogie Teatrală, sub coordonarea profesorilor lor. 
Proiectul a fost gândit încât să permită părinţilor copiilor și profeso‑
rilor să asiste la ateliere, cu posibilitatea de participare activă, astfel 
încât copilul să descopere bucuria jocului alături de adult, generând o 
formă nouă de comunicare.

Informaţiile teoretice, verificate și dobândite pe durata atelierelor din 
2016, apar în lucrările publicate: manual Jocuri Teatrale pentru cla‑
sele 0–IV, redactat de lector univ. dr. Dana Rotaru; manual Jocuri 
Teatrale pentru clasele V–VIII, redactat de lector univ. dr. Bogdana 
Darie, drd. Romina Sehlanec și master II Pedagogie Teatrală Andreea 
Jicman; Ghidul Candidatului la Actorie, redactat de lector univ. dr. 
Mihaela Beţiu.
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