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Taxe
- Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150 de RON.
- Taxa de confirmare a locului, în cazul studenţilor declaraţi admişi, este de 100
de RON, conform Regulamentului privind cuantumul taxelor de şcolarizare
şi alte taxe.
Această taxă se va achita în termen de 48 de ore de la mometul afişării rezultatului
la examenul de admitere, la casieria Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor
Babeş” din Timişoara. În caz contrar candidatul nu va fi înmatriculat în anul
universitar 2019 - 2020, locul ocupat de acesta, indiferent dacă este cu taxă sau nu,
fiind considerat liber. Locul rămas liber va fi ocupat de următorul candidat în funcţie
de media de la examenul de admitere.
- Taxa de școlarizare este de 4000 Ron/ an pentru Domeniul Medicina si
Farmacie

Scutiri taxe admitere
(1) Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere se face numai
în baza actelor (dovezilor) prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte
din una dintre categoriile enumerate mai jos:
- orfanii (de ambii părinţi);
- cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii personalului didactic aflat în activitate sau pensionat și ai personalului
didactic auxiliar
- copiii personalului angajat în UMF “Victor Babeş” din Timişoara;
- alte situaţii deosebite.
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(2) Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concurs se aprobă de către Directorul
Departamentului de Studii Masterale, numai pentru o singură înscriere, la oricare
dintre specializările pentru care se organizează concurs de admitere la UMF “Victor
Babeş” din Timişoara.
Pentru fiecare program masteral trebuie să existe minimum 10 candidaţi admişi. În
caz contrar nu se organizează admitere/programul masteral, situaţie în care taxa de
înscriere la concursul de admitere/confirmare a locului poate fi restituită
candidatului, pe baza unei cereri adresate conducerii Universităţii de Medicină şi
Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, în termen de 1 săptămână de la data
concursului. La această cerere se anexează şi chitanţa în original, emisă de
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara.

Plata taxei de şcolarizare
Taxa de scolarizare se poate achita integral sau in doua rate in lei, astfel:
1. Prima rată se achita in perioada 16 Septembrie 2019 – 16 Octombrie 2019,
2. A doua rata se achita in perioada 10 Februarie 2020 – 10 Martie 2020.
Taxa de şcolarizare se achită la casieria universităţii sau prin virament bancar, în
contul universităţii deschis la Trezoreria Timişoara:
RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni:
“taxa de şcolarizare – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii”.

Neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va
duce la exmatriculare.

