CRITERII DE ADMITERE ŞI CIFRE DE ŞCOLARIZARE – STUDII DE LICENŢĂ

FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
Str. P-ța 1 Decembrie, nr.10, tel: 0259 412834, 0259 411454, 0770 150308
Programul de studii Medicină (în limba engleză)
■ 08 - 24 iulie 2020 - înscrierea candidaţilor (online - obligatoriu în format PDF)
■ 26-28 iulie 2020 - susţinerea probelor de concurs;
■ 28 iulie 2020 - afişarea rezultatelor;
■ 29-30 iulie 2020 – confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;
■ 31 iulie 2020– reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 29-30 iulie 2020;
■ 01 august 2020 - afişarea listelor finale.

Prima sesiune de admitere pentru celelalte programe de studii de licență ale facultății MEDICINĂ (în limba română), MEDICINĂ DENTARĂ, FARMACIE, ASISTENȚĂ
MEDICALĂ GENERALĂ, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE și RECUPERARE,
NUTRIȚIE și DIETETICĂ, RADIOLOGIE și IMAGISTICĂ, TEHNICĂ DENTARĂ respectiv a doua sesiune pentru eventualele locuri neocupate la specializarea Medicină
(în limba engleză) va avea loc în luna septembrie după următorul calendar:
■ 03 - 27 august 2020 - înscrierea candidaţilor (online - obligatoriu în format PDF)
■ 01 - 02 septembrie 2020 - susţinerea probelor de concurs;
■ 02 septembrie 2020 - afişarea rezultatelor;
■ 03 - 04 septembrie 2020 – confirmarea înscrierii candidaţilor admişi;
■ 05 septembrie 2020– reconfirmări pentru locurile neconfirmate în perioada 03-04 septembrie 2020;
■ 06 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 și cele originale

1 / 2

Nr.
crt.

Domeniul
de licenţă

Program de studii

Durata
școlariz/
Nr.
credite

Locuri
buget *

Locuri
taxă*

TAXA de
școlarizare
pe an în
LEI

Criterii de admitere

Test grilă, la alegere între Biologie
(cls.a XI-a) sau Chimie organică.

Medicină

6 ani
360
credite

Medicină dentară

1.

Sănătate

81

64
5/CPV**

6.800

40

46
4/CPV**

6.800

Medicină (în limba
engleză)

6 ani
360
credite

---

50
50/CPV**

22.500

Farmacie

5 ani
300
credite

20

40

6.800

Asistenţă medicală
generală

4 ani
240
credite

13

62

3.000

14

36

3.000

7

43

4.000

8

22

3.000

11

24

3.000

Balneofiziokinetoterapie şi
recuperare

Nutriție și
dietetică
Radiologie şi imagistică
Tehnică dentară

3 ani
180
credite

Obs. La înscriere candidaţii pot opta
și pentru specializarea Farmacie în
limita locurilor rămase libere după
afișarea rezultatelor de admitere de la
programul de studii FARMACIE.
Distribuirea pe specializări se va face
ţinând cont de nota obţinută la testul
grilă și opţiunile făcute în prealabil.
Test grilă, la alegere între Biologie
(cls.a XI-a) sau Chimie organică.
- Test eliminatoriu de limbă
engleză, notat cu admis/respins
- Interviu, la alegere între Biologie
(cls.a XI-a) sau Chimie organică.
- Test grilă, la alegere între:
Biologie (cls.a IX-a) sau Biologie
(cls.a XI-a) sau Chimie organică
sau Chimie anorganică
- Test grilă: Biologie (cls.a XI-a)
Obs. La înscriere candidaţii vor opta
pentru cele cinci specializări în
ordinea preferinţelor. Distribuirea pe
specializări se va face ţinând cont de
nota obţinută la testul grilă și
opţiunile făcute în prealabil.

TEMATICA PENTRU TESTUL DE LIMBĂ ENGLEZĂ (pentru programul de studii MEDICINĂ în limba engleză)
Testul de limbă engleză constă dintr-o conversație liberă pe teme de cultură generală în limba engleză.
Testul este oral și are caracter eliminatoriu.
Departajarea în caz de medii egale:
1. Media de la bacalaureat
2. Nota obţinută la bacalaureat, proba scrisă transdisciplinară, în funcţie de profil sau filieră
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 absolvenți ai liceelor situate în
mediu rural (150 de locuri pe universitate), candidați de etnie rromă (12 locuri pe universitate) sau candidați români de
pretutindeni, bursieri ai statului român (123 locuri pe universitate).
**
Locuri alocate cetățenilor din țări Non UE.
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