CRITERII DE ADMITERE ŞI CIFRE DE ŞCOLARIZARE – STUDII DE MASTER
FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
Str. P-ța 1 Decembrie, nr.10, tel: 0259 412834, 0259 411454,

0770 150308

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2020:
■ 07 - 12 septembrie 2020 - înscrierea candidaţilor;
■ 15 - 16 septembrie 2020 - susţinerea probei de concurs;
■ 16 septembrie 2020 - afişarea rezultatelor;
■ 17 – 18 septembrie 2020 – confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;
■ 19 septembrie 2020 - reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 17-18.09.2020;
■ 21 septembrie 2020 - afişarea listelor finale.
Înscrierea candidaților se face online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de
către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate (doar format PDF) și cele
originale.
Nr.
crt.

Domeniul
de master

Program de studii

Durata
şcolariz.
Nr. credite

Managementul
afecţiunilor
aparatului
locomotor
1.

Locuri
buget*

20

Locuri
taxă*

20

TAXA de
școlarizare
pe an în
LEI

3.000

2 ani
120 credite

Medicină
Managementul
serviciilor de
sănătate

10

50

3.000

Criterii de admitere

Interviu, susținut în fața comisiei
de admitere prin prezentarea
planului propriu de dezvoltare a
carierei, cu obținerea unei note.
Departajarea în caz de medii
egale:
- Media examenului de licenţă ;
- Nota obţinută la examenul de
licenţă la proba 1.
- Evaluarea cunoştinţelor
fundamentale şi de specialitate.

La programele de studii de Masterat din cadrul Facultăţii de Medicină şi Farmacie se pot înscrie absolvenţi de studii
superioare cu diplomă de licenţă din domeniul Sănătate şi domenii înrudite.
Pentru detalii privind probele examenului de admitere se va consulta Metodologia proprie a facultății.

Pentru mai multe informații și actualizări vă recomandăm să accesați periodic pagina web a facultății
NOTĂ:
*
Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă: candidați de etnie rromă (1 loc pe
universitate) sau candidați români de pretutindeni, bursieri ai statului român.
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