
DIPLOMA 2018: pentru proaspăt absolvenți 

 

DIPLOMA 2018 a dat start înscrierilor, iar de această dată, la nivel național! 

Festivalul care se desfășoară în acest an în perioada 5-14 octombrie te invită să fii 

parte din mișcarea dedicată tinerei generații de creativi români, o inițiativă care aduce 

artiștii proaspeți alături de acei oameni din industrie care au parcurs deja drumul, îl 

cunosc, și sunt gata să îl împărtășească, să ofere feedback și să fie abordați de 

absolvenți deschiși la acest challenge. 

Participanții din cadrul DIPLOMA se vor alătura celui mai mare spațiu de expunere 

a proiectelor finale de la facultățile vocaționale din toată țara, un spațiu în care se pot 

face remarcați și pot face primii pași în industrie. 

DIPLOMA se traduce printr-o expoziție centrală care găzduiește proiecte de 

licență și disertație ale tinerilor, dar și printr-o serie de activități și evenimente care aduc 

față în față absolvenții cu seniorii. 

 

 

 



Expoziția centrală: un format curatoriat  

o Aflată la București, expoziția va cuprinde cele mai bune proiecte de diplomă din 

domeniul arhitecturii și artelor.  

o Selecția va fi realizată de un board curatorial format din numeroși specialiști. 

Reprezintă un prim contact între generații și prima din seria de oportunități deschise 

absolvenților de a-și arăta eforturile creative unor oameni interesați de munca lor.  

o Expoziția centrală înseamnă vizibilitate și deschidere în fața publicului și a celor ce 

activează deja în industrie – anual sunt peste 10.000 de oameni care îi trec pragul.  

 

     

            

 



ALTE FORMATE INTEGRATE ÎN DIPLOMA 2018 

Actori @DIPLOMA: preselecție de talente 
Pentru al doilea an consecutiv, festivalul organizează o audiție dedicată 

absolvenților de actorie din toată țara, care vor să-și întâlnească viitorii parteneri în 

proiecte. O selecție a celor înscriși se va urca pe scenă și își va construi momentul în 

fața regizorilor, directorilor de casting, producătorilor și a celorlalți specialiști din juriu. 

Înscrierile vor începe la finalul lunii august.  
 

 

 

Musical @DIPLOMA: o primă reprezentație 
Pentru prima dată, Diploma găzduiește în 2018 un musical semnat de absolvenții 

de la Universitatea Națională de Muzică București. De la regie și interpretare, până 

la decoruri și coloană sonoră, spectacolul este rezultatul unei colaborări între 

absolvenții mai multor secții ale CNMB, coordonați de doamna Lector Doctor 

Carmen Dominte. 

 



Film talks @DIPLOMA 
Pentru absolvenții de la facultățile de film vor fi organizate talk-uri cu cineaștii 

care vor împărți know how-ul lor și le vor povesti care sunt pașii integrării pe piața 

cinematografică din România. 

 

 

 

Ce trebuie să știi dacă îți dorești să te înscrii: 

 

Ai șansa deschiderii în fața publicului 

Absolvenții selectați nu se vor vedea doar în cele 10 zile de expoziție – îi vom cunoaște 

și în online. În toamnă, le vom vedea portofoliile pe platforma institute.ro și îi vom citi în 

interviuri realizate de publicații și bloggeri care, de asemenea, își vor întocmi și 

#mytop5: vocile din online își vor face cunoscute proiectele preferate din expoziție. 

 

 

 

 

 

 



Institute.ro: Galeria portofoliilor 

Institute.ro se transformă într-o galerie a celor mai fresh proiecte de diplomă pentru 

toți specialiștii și stakeholderii interesați să găsească tineri talentați. O pagină unde 

fiecare își poate prezenta proiectul și pe sine le e pusă la dispoziție. 

 

 

Vei avea numeroase întâlniri cu seniorii 
 

Meet & Greet: întâlniri informale. Absolvenții selectați pot cunoaște curatorii și alte fețe 

din industrie în cadrul unor meet&greet-uri organizate special pentru a oferi șansa unui 

dialog cu cei care au de oferit sfaturi, oportunități de colaborare, internship-uri sau 

chiar job-uri permanente, așa cum ne arată experiența DIPLOMA. 

 

 

 

 

 

 



Portfolio Reviews: Fiecare student are șansa să vină în fața unui cuplu specialiști, să își       

arate portofoliul și să primească un feedback direct, constructiv. 

 
 

DIPLOMA Talks: o serie de conferințe pentru noua generație de artiști. Vor învăța din 

experiențele profesioniștilor invitați să vorbească, vor afla tips&tricks și le vor putea 

adresa întrebările pentru care încă nu au un răspuns.  

Networking & contexte de socializare 

DIPLOMA înseamnă și numeroase party-uri și contexte de socializare. Dincolo de 

raportul seniori-juniori, noua generație de artiști e încurajată să ia parte la evenimente 

în cadrul cărora să ajungă să se cunoască și să găsească sincronizarea perfectă pentru 

o colaborare între ei. Sunt ocazii importante pentru toți tinerii cu idei și proiecte în minte 

pe care vor să le transforme în realitate. 
 

 

 



Premii @DIPLOMA 

Festivalul alături de partenerii săi oferă anual premii în contextul expoziției centrale, 

seriilor de portfolio reviews, al audițiilor ș.a.m.d. Ultimele ediții au trimis absolvenți de 

arhitectură la Bienala de la Veneția, au acordat absolvenților rezidențe și alte premii 

relevante pentru parcursul și activitățile lor. 

 

 

 

DIPLOMA oferă continuitate 

Luna octombrie nu e singurul moment în care absolvenții intră sub reflectoare.  

Cele mai bune proiecte de la fiecare domeniu din expoziție se vor reuni în 2019 la 

Diploma Selected(link), iar alte câteva vor fi prezente în expoziție centrală de la 

Romanian Design Week tot anul viitor.  

 



 

 


