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Condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la ciclul de
studii universitare de master, sesiunea septembrie 2017, la UMF “Victor Babeş” din
Timişoara prevede:

Cap. V Procedura de înscriere a candidaţilor la concursul de admitere:
1. În perioada 1- 14 Septembrie 2017, Domeniul Medicina și Domeniul Farmacie,
candidaţii vor completa on-line fişa de înscriere la concurs, la adresa
www.admitere-masterat.umft.ro, dar fără a depăşi termenul limită stabilit
pentru înscriere.
2. Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, respectiv depunerea de către
candidaţi la ghişeul de înscriere a dosarului cu actele necesare, verificarea
conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul universităţii, se
va desfăşura în săptămâna premergătoare admiterii, în perioada 6-14
Septembrie 2017, între orele 9.00 - 14.00, la Departamentul de Studii
Masterale, telefon 0256295157, E-mail: masterat@umft.ro
3. După completarea fişei de înscriere, respectiv după efectuarea şi validarea
înscrierii la concurs, candidaţii vor primi câte un e-mail de confirmare şi
detalierea etapelor următoare, conform prezentului regulament.
4. Rapoartele referitoare la situaţia numărului de înscrişi vor fi generate zilnic şi
vor putea fi vizualizate de toţi cei interesaţi, pe site-ul universităţii.
5. În scopul utilizării eficiente a locului destinat romilor, candidaţii de etnie rromă
se vor prezenta la secretarul şef al universităţii cu o cerere în care vor menţiona
opţiunea de înscriere; secretarul şef al universităţii va data şi va certifica pe
cerere posibilitatea de înscriere a candidaţilor rromi pe locuri distincte la
facultatea vizată şi va opri o copie a cererii pentru evidenţă.
Acte necesare pentru înscriere cetățeni români și UE care au finalizat studiile
de licență în România:
a. dosar plic
b. fişă personală de înscriere – anexa 1 completată online, listată și semnată de
candidat
c. diplomă de bacalaureat – original si copie
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d. diplomă de licentă sau echivalentă– original si copie
e supliment de diplomă/foaie matricolă bacalaureat și licență – original si copie
f. adeverinţă de absolvire, în cazul absolvenţilor promoţia 2017 – original si copie
g. certificat de naştere – original si copie
h. certificat de căsătorie (dacă este cazul) – original si copie
i. copie după chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere
j. copie după buletin/carte identitate
k. adeverinţă medicală (apt pentru studii) de la medicul de familie
l. două fotografii ¾
m. declaraţie pe proprie răspundere a candidatului din care rezultă că nu a beneficiat
de finanţare de la bugetul de stat pentru un alt program masteral. Anexa 2
- Copiile conform cu originalul se certifică în cadrul Departamentului de Studii
Masterale la depunerea dosarului de înscriere.
Notă:
Absolventii programelor de studii de licenta cu durata de 5 sau 6 ani, care au
studiat pe un loc finantat de la bugetul de stat, pot fi admisi la programul de
master doar pe un loc cu taxa, conform legislatiei in vigoare.

