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Admiterea la master constă în concurs de dosare. 

Selecția candidaților se va face în baza mediei de 

admitere care se calculează astfel:

Media de admitere = 0,75 x ML + 0,25 x MS, unde:

ML reprezintă media obținută la examenul de finalizare 

a studiilor de licență;

MS reprezintă media școlarității. 

Perioada  de înscriere: 15 - 31 iulie 2013

Afișarea rezultatelor: 1 august 2013 

Îmi asigură o traiectorie a experienței, cercetării și 

realizării de proiecte specifice, prin abordarea 

interdisciplinară și dezvoltarea unei înțelegeri critice 

a modei și a intersectărilor sale complexe cu 

identități, istorii și culturi, în lumea contemporană

Pot participa în parteneriate naționale și 

internaționale cu stagii de pregătire

Am posibilitatea de a urma programe de studii 

doctorale și postdoctorale

Voi putea participa la concursuri naționale și 

internaționale de specialitate

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEBDe ce?

Deoarece acest program de studii este singurul 

program de masterat interdisciplinar acreditat în 

România. Se adresează absolvenților  de licență; 

este un program flexibil cu activități didactice  

organizate pe module, care are ca obiectiv 

acumularea de cunoștințe despre sistemul 

modei, printr-o abordare integrativă între 

aspectele tehnice, creative, culturale etc.

Design vestimentar

Îmi va plăcea?

Puncte tari
Programul de masterat include discipline cu caracter 

artistic și tehnic: desen de modă, modă și stil, styling și 

branding, modă și procesul de design, managementul 

designului, marketing și antreprenoriat, materiale textile 

și funcțiile vestimentației, proiectare constructivă și 

tehnologică, sisteme CAD, managementul calității, 

activități de cercetare, care nu sunt oferite de alte 

programe similare

Info admitereOportunități de angajare
Se asigură cadrul formării unor cariere profesionale în 

echipele complexe de competențe necesare 

atelierelor sau departamentelor de design, de 

marketing și branding, de promovare și imagine, din 

cadrul întreprinderilor de profil, precum și rețelelor de 

distribuție și de vânzări, deci întregului sistem specific 

industriei modei.


