Departamentul de Studii Masterale
P-ţa Eftimie Murgu nr.2, Timişoara, cod 300041, România
Tel: (+40) 256295157
E-mail : masterat@umft.ro; www.umft.ro

Masterat
Aplicatii moderne ale medicinei de laborator
în personalizarea actului medical
Admitere 12.09.2018
1. Perioada de înscriere on line
27 August – 11 Septembrie 2018
Depunerea dosarelor la Secretariatul Departamentului de Studii
Masterale
3 – 11 Septembrie 2018
2. Locul:

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Piaţa
Eftimie Murgu, nr. 2A, Timişoara Secretariat Departament de
Studii Masterale

3. Informaţii program masteral:
a. Număr locuri:
Locuri bugetate – 7
Locuri cu taxă – 43
b. Taxa de studiu: 4000 RON/an
c. Taxa de înscriere: 150 RON
d. Taxa de confirmare a locului: 100 RON
e. Numărul total de credite: 120 (30/semestru)
f. Forma de învăţământ: zi (dupa amiaza, cu flexibilitate in functie de
program)
g. Durata programului: 2 ani (4 semestre x 30 credite/semestru)
h. Adresabilitate: Absolvenţi cu diplomă de licenţă în următoarele
specializări: Medicină, Laborator clinic, Asistentă medicală generală,
Balneo-Fiziokinetoterapie şi recuperare, Nutritie şi dietetică, Radiologie şi

imagistică medicală, Moașe și alți specialiști cu diplomă de licență care
lucrează în laboratorul clinic (biochimişti, chimişti, biologi, citologi,
geneticieni etc).

Creditare organizatii profesionale: OBBCSSR crediteaza masterul cu
150 credite EMC (adresa nr.710/29.06.2018).
i. Oportunităţi:
Prin introducerea acestui program de masterat se urmărește formarea
de specialişti competenți și competitivi în domeniul Laboratorului clinic şi in
activitatea de cercetare, uşor de integrat pe piaţa muncii, reprezentată de
spitale şi policlinici de stat şi particulare, laboratoare private, instituţii de
învăţământ şi cercetare.
Diploma de master obtinuta reprezinta confirmarea obligatorie a
specializarii in domeniul Laborator clinic si implicit posibilitatea promovarii
profesionale.
La realizarea acestui program de studiu masteral participă cadre
didactice universitare, provenind de la 7 departamente, masteratul propus
fiind un program de studiu multidisciplinar. Programul dispune de o bază
materială proprie, adaptată desfăşurării în bune condiţii a procesului
didactic şi a efectuării activităţilor practice, precum şi de cadre didactice
înalt specializate în acest domeniu.
4. Admitere:
Se dau 2 probe in data de 12.09.2018
a) Probă scrisă de verificare a cunoştinţelor generale in domeniu
b) Probă practică de verificare a cunoştinţelor - abilități elementare pentru
lucrul în laboratorul clinic.
Media de admitere se calculează ca medie aritmetică a notelor obtinute la
probele de mai sus .

Bibliografie:
Anghel Andrei, et al., Lucrări practice de chimie și biochimie medicală,
Editura Victor Babeș, Timisoara 2016, ISBN
978-606-786-015-3
(disponibila la biblioteca si librăria UMF).

5. Contact:
Web: www.umft.ro – secţiunea Studii Masterale
E-mail: masterat@umft.ro
Tel: 0256/295157
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.

Departamentul de Studii Masterale
P-ţa Eftimie Murgu nr.2, Timişoara, cod 300041,
România
Tel: (+40) 256295157
E-mail : masterat@umft.ro; www.umft.ro

MANAGEMENTUL ASISTENŢEI MEDICALE PERINATALE
ADMITERE
12.09.2018
1. Perioada de înscriere on line
27 August – 11 Septembrie 2018
Depunerea dosarelor la Secretariatul Departamentului de Studii Masterale
3 – 11 Septembrie 2018
2. Locul:
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Piaţa Eftimie Murgu, nr. 2A, Timişoara
Secretariat Departament de Studii Masterale
3. Informaţii program masteral:
a. Număr de locuri:
Locuri cu taxă: 50
Locuri fără taxă: 0
b. Taxa de studiu: 4000 RON/an
c. Taxă de înscriere la concursul de admitere la masterat: 150 RON
d. Taxa de confirmare a locului: 100 RON
e. Numărul total de credite: 60 (30/semestru)
f. Forma de învăţământ: zi
g. Durata programului: 1 an (2 semestre x 30 credite/semestre)
h. Adresabilitate:
Se pot înscrie absolvenţi ai facultăţii de medicină generală sau ai facultăţii de pediatrie..
i. Oportunitati:
Pregatire teoretică şi practică în pediatrie, neonatologie, puericultura, chirurgie pediatrică,
genetică medicală, obstetrică, ginecologie, reproducere umana asistată, etica şi deontologie
perinatală precum şi în programe de sănatate privind ocrotirea mamei şi copilului şi
psihopedagogie.

Departamentul de Studii Masterale
P-ţa Eftimie Murgu nr.2, Timişoara, cod 300041,
România
Tel: (+40) 256295157
E-mail : masterat@umft.ro; www.umft.ro
Dezvoltarea carierei profesionale prin: stagii de pregătire teoretică şi practică în clinicile
disciplinelor incluse în planul de învăţământ al programului masteral, posibilitatea de a continuă
cu un program de studii doctorale şi postdoctorale în cadrul UMF “Victor Babeş”, Timişoara.
4. Admitere:
1. Verificare scrisă.
2. Media licenta
3. Media anilor de studiu
Media de admitere va fi media aritmetică între media examenului de licenţă, media anilor de
studiu şi nota individuală obţinută la verificarea scrisa.
Cursul disciplinei de chirurgie pediatrica/puericultura/neonatologie
5. Contact:
a. Web: www.umft.ro – secţiunea Studii Masterale
b. E-mail: masterat@umft.ro
c. Tel: 0256/295157

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.

Departamentul de Studii Masterale
P-ţa Eftimie Murgu nr.2, Timişoara, cod 300041,
România
Tel: (+40) 256295157
E-mail : masterat@umft.ro; www.umft.ro

MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE
ADMITERE
12.09.2018
1. Perioada de înscriere on line
27 August – 11 Septembrie 2018
Depunerea dosarelor la Secretariatul Departamentului de Studii Masterale
3 – 11 Septembrie 2018

2. Locul:
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Piaţa Eftimie Murgu, nr. 2A, Timişoara
Secretariat Departament de Studii Masterale
3. Informaţii program masteral:
a. Număr locuri:
Locuri cu taxă – 44
Locuri fără taxă – 6 din care 1 loc pentru persoanele de etnie Rroma
b. Taxa de studiu: 4000 ron / an
c. Taxa de înscriere la concursul de admitere la masterat: 150 RON
d. Taxa de confirmare a locului: 100 RON
e. Numărul total de credite: 60 (30 pe semestru)
f. Forma de învăţământ: zi.
g. Durata programului: 1 an (2 semestre x 30 credite/semestru )
h. Adresabilitate:
Se pot înscrie absolvenţi de: medicină, medicină dentară, farmacie, biologie, chimie, sţiinte
economice, juridice, etc, cu diploma de licenţă ai ciclului I de studii universitare, cu diploma de
licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată, obţinută pâna la absolvirea primei
promoţii de studii universitare de licenţă.

Departamentul de Studii Masterale
P-ţa Eftimie Murgu nr.2, Timişoara, cod 300041,
România
Tel: (+40) 256295157
E-mail : masterat@umft.ro; www.umft.ro
g. Oportunităţi:
Pregătirea unei noi generaţii de manageri în domeniul sistemului de îngrijiri de sănătate şi în
domeniul asistenţei sociale care să poată să îşi asume noul rol în contextul şi cerinţele actuale.
Principalul rezultat asteptat este schimbarea majoră în gândirea şi activitatea manageriala a
participanţilor.
Programul masteral se adresează celor care doresc să promoveze în funcţii manageriale în cadrul
sistemului sanitar.
4. Admitere:
a. Test Grilă
Media de admitere va fi media aritmetică între media examenului de licenţă, media anilor de
studiu şi nota individuală obţinută la testul grilă.
b. Media la licenta
c. Media anilor de studiu
b. Bibliografie:
b.1 - Vlădescu C. (coordonator) - Sănătate publică şi management sanitar, Ed. Cartea
Universitară, Bucureşti, 2004 (1 vol. 470p), ISBN 973-731-073-X
b.2 - www.umft.ro/newpage/structura/catedre/sanatatepublica.pdf
b.3 - Legea nr. 95/2006 - Legea privind reforma în domeniul sănătăţii - publicată în Monitorul
Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările ulterioare.
5. Contact:
a. Web: www.umft.ro - secţiunea studii masterale
b. E-mail: masterat@umft.ro
c. Tel : 0256/295157

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.

Departamentul de Studii Masterale
P-ţa Eftimie Murgu nr.2, Timişoara, cod 300041,
România
Tel: (+40) 256295157
E-mail : masterat@umft.ro; www.umft.ro

Departamentul de Studii Masterale
P-ţa Eftimie Murgu nr.2, Timişoara, cod 300041,
România
Tel: (+40) 256295157
E-mail : masterat@umft.ro; www.umft.ro

NUTRIŢIE CLINICĂ ŞI COMUNITARĂ
ADMITERE
12.09.2018
1. Perioada de înscriere on line
27 August – 11 Septembrie 2018
Depunerea dosarelor la Secretariatul Departamentului de Studii Masterale
3 – 11 Septembrie 2018
2. Locul:
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Piaţa Eftimie Murgu, nr. 2A, Timişoara
Secretariat Departament de Studii Masterale
3. Informaţii program masteral:
a. Număr locuri
Locuri cu taxă – 44
Locuri fără taxă– 6
b. Taxa de studiu: 4000 RON/an
c. Taxa de înscriere: 150 RON
d. Taxa de confirmare a locului: 100 RON
e. Numărul total de credite: 120 (30/semestru)
f. Forma de învăţământ: zi
g. Durata programului: 2 ani (4 semestre x 30 credite/semestru)
h. Adresabilitate:
Absolvenţi cu diplomă de licenţă în următoarele specializări: Nutriţie şi Dietetică, Medicină
Generală, Medicină Dentară, Farmacie, Chimie alimentară, Balneofiziokinetoterapie, Biologie,
Asistenţă Medicală Generală

Departamentul de Studii Masterale
P-ţa Eftimie Murgu nr.2, Timişoara, cod 300041,
România
Tel: (+40) 256295157
E-mail : masterat@umft.ro; www.umft.ro

i. Oportunităţi:
Formarea de specialişti în acest domeniu şi promovarea măsurilor de nutriţie clinică şi
comunitară, cu impact direct asupra beneficiarilor serviciilor de sănătate.
Programul dispune de o baza materială proprie, adaptată desfăşurării în bune condiţii a
procesului didactic şi a efectuării activităţilor practice, precum şi de cadre didactice înalt
specializate în acest domeniu (medici, psihologi etc.).
4. Admitere:
Test grilă cu 20 de întrebări.
Dosarul candidatului, din care se face o notă care reprezintă media aritmetică a mediei anilor de
studiu cu nota de la licenţă şi cu o notă care semnifică facultatea absolvită, şi anume:
- 10, dacă studentul este absolvent al secţiei de nutriţie şi dietetică a UMF Timişoara
- 10, dacă studentul este absolvent al altei secţii a UMF Timişoara
- 9, dacă studentul este absolvent al secţiei de nutriţie şi dietetică a altei universităţi
- 8, dacă studentul este absolvent al altei secţii a altei universităţi.
Nota la admitere = media notei de la testul grilă şi a notei dosarului.
Bibliografie
1. A. Sima, A. Vlad, R. Timar, M. Roşu, B. Timar. Nutriţie umană fiziologică. Macronutrienţii.
Lito UMF, 2013.
SAU
2. A. Sima, R. Timar, A. Vlad, M. Roşu, B. Timar. Noţiuni de nutriţie umană fiziologică. Editura
Solness Timişoara, 2014, pagina 9-85, 241-246, 269-275.
5. Contact:
a. Web: www.umft.ro – secţiunea Studii Masterale
b. E-mail: masterat@umft.ro
c. Tel: 0256/295157

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.

Departamentul de Studii Masterale
P-ţa Eftimie Murgu nr.2, Timişoara, cod 300041,
România
Tel: (+40) 256295157
E-mail : masterat@umft.ro; www.umft.ro

PREVENŢIA ŞI RECUPERAREA ÎN AFECŢIUNILE
CARDIOPULMONARE
ADMITERE
12.09.2018
1. Perioada de înscriere on line
27 August – 11 Septembrie 2018
Depunerea dosarelor la Secretariatul Departamentului de Studii Masterale
3 – 11 Septembrie 2018
2. Locul:
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Piaţa Eftimie Murgu, nr. 2A, Timişoara
Secretariat Departament de Studii Masterale
3. Informaţii program masteral:
a. Număr locuri:
Locuri cu taxă – 45
Locuri fără taxă – 5
b. Taxa de studiu: 4000 RON/an
c. Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON
d. Taxa de confirmare a locului – 100 RON
e. Numărul total de credite: 120 (30/semestru)
f. Forma de învăţământ: zi
g. Durata programului: 2 ani (4 semestrex 30 credite/semestru)
h. Adresabilitate:

Departamentul de Studii Masterale
P-ţa Eftimie Murgu nr.2, Timişoara, cod 300041,
România
Tel: (+40) 256295157
E-mail : masterat@umft.ro; www.umft.ro
Absolventi cu diplomă de licenţă în următoarele specializări: Balneofiziokinetoterapie şi
Recuperare, Kinetoterapie şi Motricitate Specială, Fiziokinetoterapie, Medicină Generală,
Asistenţă Medicală Generală, Nutriţie şi Dietetică.
i. Oportunităţi:
Formarea de specialişti în acest domeniu şi promovarea măsurilor de prevenţie şi recuperare
cardiopulmonară

în

rândul

personalului

medico-sanitar

(medici,

fiziokinetoterapeuţi,

kinetoterapeuţi) cu impact direct asupra beneficiarilor serviciilor de sănătate.
Programul dispune de o baza materială proprie, adaptată desfăşurării în bune condiţii a procesului
didactic şi a efectuării activităţilor practice (Centrul de recuperare pulmonară şi Clinica de
Cardiologie Preventivă şi Recuperare) precum şi de cadre didactice înalt specializate în acest
domeniu (medici, fiziokinetoterapeuţi, kinetoterapeuţi şi psihologi)
4. Admitere:
a. Test grilă - media de admitere se calculează ca medie aritmetică a următoarelor note:
1. Notă examen de licenţă
2. Notă probă de verificare a cunoștințelor (test grilă)
3. Notă provenienţă absolvent (absolvenţi UMF Victor Babeş Timişoara – 10 puncte, absolvenţii
unor facultăţi cu profil medical sau de recuperare din alte universităţi – 9 puncte, absolvenţi ai
altor facultăţi – 8 puncte)
4.Media anilor de studiu
b. Bibliografie:
b.1 - Gaita D, Avram C. – Recuperarea cardiovasculară - între concepte şi practică, Ed. Brumar,
Timisoara 2007, capitolele I, II, III si IV: pag 9-96
b.2 - Tudorache V, Oancea C, Bertici N, Fira-Mladinescu O. – Evaluarea bolilor respiratorii din
perspectiva recuperării medicale, Ed. EUROBIT, Timisoara 2011, partea generala: pag 5-44,
partea speciala reabilitare respiratorie: pag 103-150
Bibliografia se poate descarca de pe link-ul urmator:
http://www.umft.ro/admitere-2017_566

Departamentul de Studii Masterale
P-ţa Eftimie Murgu nr.2, Timişoara, cod 300041,
România
Tel: (+40) 256295157
E-mail : masterat@umft.ro; www.umft.ro
5. Contact:
a. Web: www.umft.ro – secţiunea Studii Masterale
b. E-mail: masterat”umft.ro
c. Tel: 0256/295157

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.

