ADMITERE
UNIUNEA EUROPEANA, TARILE SEE, CONFEDERATIA ELVETIANA
ADMITEREA ŞI ÎNSCRIEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ A CETĂŢENILOR
DIN UNIUNEA EUROPEANĂ, ŢĂRILE DIN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN (SEE) ŞI
COMUNITATEA ELVEŢIANĂ (CH)
(SESIUNEA IULIE – 2016)

I.

CINE POATE CANDIDA
a. Cetăţeni din UE/SEE/CE care au o diplomă de bacalaureat validă. Lista completă cu
diplomele acceptate şi cerinţele minime impuse de către Centrul Naţional de
Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor se găseşte la secțiunea ”Documente utile”
b. Cetățenii români cu diplomă de bacalaureat obținută în România se pot înscrie la
studii cu plata taxei în valută cu condiția depunerii la dosar a unei declarații
notariale în care specifică următoarele:
-

Că sunt de acord să urmeze studii cu plata taxei în valută;

-

Că sunt conștienți de faptul că statutul lor financiar rămâne neschimbat pe
întreaga durată a școlarității și nu poate fi modificat decât în urma susținerii unui
nou examen de admitere susținut în aceleași condiții cu cetățenii români, examen
în urma căruia vor începe studiile din anul I;

c. Cetățenii români cu diplomă de bacalaureat obținută într-o altă țară, sub rezerva
obținerii

echivalării

diplomei

de

către

C.

N.

R.

E.

D.

(http://www.cnred.edu.ro/#echivalare-Bacalaureat - vezi capitolul VI, paragraf b) –
PREVEDERI SPECIALE), și cu condiția depunerii la dosar a unei declarații
notariale în care specifică următoarele:
-

Că sunt de acord să urmeze studii cu plata taxei în valută;

-

Că sunt conștienți de faptul că statutul lor financiar rămâne neschimbat pe
întreaga durată a școlarității și nu poate fi modificat decât în urma susținerii unui
nou examen de admitere pentru locurile bugetate, susținut în aceleași condiții cu
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cetățenii români, examen în urma căruia vor începe studiile din anul I si doar la
sectia în limba română.

II. CINE SE POATE ÎNSCRIE
Cetăţenii de mai sus se pot înscrie la specializările cu predare în limba română sau o limbă străină cu
condiţia să îndeplinească TOATE criteriile de mai jos:
a. Cetăţeni din UE/SEE/CE care au fost declaraţi „ADMIŞI” la examenul de admitere, în ordinea
mediei obţinute (în funcţie de numărul de locuri disponibile/specializare).
b. Cetăţeni din UE/SEE/CE care obţin echivalarea şi recunoaşterea diplomei lor de bacalaureat de
către Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor din cadrul Ministerului
Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice.
c. Pentru a putea participa la examenul de admitere, candidaţii trebuie să-şi depună dosarele de preînscriere (a se vedea punctul V) personal sau prin poştă, pe adresa Biroului de Relaţii
Internaţionale; universitatea va procesa documentele şi va trimite un set de documente împreună
cu lista candidaţilor admişi Centrului Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor pentru
obţinerea certificatului de echivalare.
III. LOCURI ŞI SPECIALIZĂRI
Candidaţii de mai sus pot opta pentru specializările cu predare în limba română sau într-o limbă
străină. Numărul de locuri disponibile/facultăţi/specializări, precum şi taxele de studii aferente se
regăsesc în tabelul de mai jos. Admiterea la studii este condiţionată de promovarea unui EXAMEN DE
ADMITERE din probele biologie şi chimie organică. Testele grilă şi bibliografia vor fi postate pe site-ul
universităţii la inceputul lunii martie 2016.
Nr.

FACULTATEA

SPECIALIZAREA

DURATA

NUMĂRUL

TAXA DE

/ LIMBA DE

STUDIILOR

DE

STUDII/AN

LOCURI

(EURO)

6 ani

15

4500

Medicină (Engleză)

6 ani

75

4500

Medicină

6 ani

10

4500

6 ani

20

5000

PREDARE
1.

MEDICINĂ

Medicină
(Română)

(Franceză)
2.

MEDICINĂ

Medicină dentară

DENTARĂ

(Română)
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Medicină dentară

6 ani

20

5000

(Engleză)

IV. CALENDARUL ÎNSCRIERILOR:
-

01. 03. 2016 – deschiderea perioadei de pre-înscriere, când candidaţii pot începe să-şi
depună dosarele;

-

15. 07. 2016 – data limită pentru receptionarea dosarelor de pre-înscriere (DOSARELE
PRIMITE DUPĂ ACEASTĂ DATĂ NU VOR MAI FI PROCESATE);

-

19-20. 07. 2016 – susţinerea testelor de limbă;

-

21. 07. 2016 – EXAMEN DE ADMITERE;

-

21. 07. 2016 – postarea rezultatelor examenului de admitere pe site-ul universităţii
www.umft.ro şi la sediul Departamentului de Relaţii Internaţionale;

-

22. 07. 2016 – ora 9 – 12 - depunerea contestaţiilor la Registratura universităţii;

-

22. 07. 2016 – ora 12 – 15 – soluţionarea contestaţiilor de către Comisia de examen;

-

23 – 26. 07. 2016 - Candidaţii declaraţi “Admişi” au obligaţia de a confirma locul prin email, pe adresa relint@umft.ro . Confirmarea locului trebuie însoțită și de achitarea
prin transfer bancar a taxei de confirmare de 200 euro (taxa nereturnabilă).
Neconfirmarea locului de către candidat în perioada stabilită sau neachitarea taxei de
confirmare duce automat la pierderea locului, urmând ca locul respectiv să fie redistribuit
următorului candidat de pe lista cu candidații de rezervă;

-

01 – 18. 09. 2016 – perioada de achitare a taxei (taxa se poate achita doar INTEGRAL
într-o singură tranșă);

-

19. 09. 2016 – începerea perioadei de înscrieri pentru studenţii din anul I. Înscrierea
candidaţilor care au promovat examenul de admitere este condiţionată de obţinerea
echivalării actelor de studii de către CNERD şi de achitarea integrală a taxei de
studii. Taxa de studii trebuie achitată integral, într-o singură tranșă, în perioada 1 –
18. 09. 2016.

-

15. 11. 2016 – data limită de înscriere pentru studenţii din anul I.

IMPORTANT:
1. În cazul în care, după susţinerea examenului de admitere, pe ultimul loc se vor situa mai
mulţi candidaţi cu aceeaşi medie, aceştia vor fi departajaţi în funcţie de:
a. Media obţinută la biologie pe parcursul anilor de liceu
b. Media obţinută la chimie pe parcursul anilor de liceu
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2. Candidații care nu au achitat integral taxa de studii în perioada 01 – 16. 09. 2016 își pierd
locul, loc care va fi redistribuit următorului candidat de pe lista de rezervă.
3. Lista cu candidații admiși la examenul de admitere este o listă PROVIZORIE, admiterea
definitivă a candidaților depinzând de obținerea echivalării diplomei de către C. N. R. E.
D. și de achitarea integrală

a taxei de studii. Candidații care nu obțin echivalarea

diplomei de bacalaureat de către C. N. R. E. D., deși au fost admiși provizoriu la
examenul de admitere, NU se pot înscrie.
4. Lucrările scrise vor fi notate respectând sistemul de notare din România. Nici un candidat
nu poate fi admis la examenul de admitere dacă nu a obținut nota minimă de 5, indiferent
de faptul că au rămas locuri neocupate în urma examenului.
Sistemul de notare din România
Nota

Descriere

10

excelent

9

foarte bine

8

bine

7
6

satisfăcător

5

suficient

4

insuficient

A

stăpânire foarte bună a materiei; doar greșeli minore

B

stăpânire bună a materiei – mici greșeli

C

stăpânire destul de bună a materiei – unele greșeli
stăpânire destul de bună a materiei – greșeli semnificative
cerințe minime pentru a fi acceptat
aproape suficient, inacceptabil

performanță slabă cunoștințe rudimentare din materie

2

performanță foarte
nici un fel de cunoștințe legate de materie
slabă

1

ECTS

stăpânire foarte bună a materiei; fără greșeli

3

fraudă/punct de
pornire

Echivalent

D
E
Fx

F

acordată pentru fraudă în timpul examenului/reprezintă
punctul de pornire al sistemului de notare

5. Lista cu programarea candidaților pentru testele de limbă (exceptând candidații care
posedă deja un test de limbă internațional conform criteriilor minimale specificate la
Capitolul VIII) va fi postată pe site-ul universității pe data de 18. 07. 2016.
6. Lista cu candidații care se pot prezenta la examenul de admitere va fi postată pe site-ul
universității pe data de 20. 07. 2016. Participarea efectivă a candidaților la examenul de
admitere este condiționată de obținerea unui rezultat satisfăcător (minim B2) la testul de
limbă.

V. DOCUMENTELE DE PRE-ÎNSCRIERE
1. Fişă cu date personale (se descarcă de la sectiunea “Documente utile”);
2. Cerere pentru echivalarea diplomei de liceu de către CNRED (2 exemplare) (se descarcă de la
sectiunea “Documente utile”);
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3. 2 copii notariale ÎN LIMBA OFICIALĂ A ȚĂRII UNDE A FOST EMISĂ DIPLOMA şi 2
traduceri legalizate în limba română ale diplomei de bacalaureat/diploma echivalenta (diplomele
emise în ţările care sunt parte la Convenţia de la Haga trebuie să fie autentificate cu Apostila de la
Haga – a se vedea mai jos prevederile privind Apostila de la Haga);
4. 2 copii notariale ÎN LIMBA OFICIALĂ A ȚĂRII UNDE A FOST EMISĂ DIPLOMA şi 2
traduceri legalizate în limba română ale foilor matricole din TOȚI ANII DE LICEU ( chiar dacă
notele din ultimii doi ani de liceu sunt trecute și în diploma de bacalaureat) (actele de studii emise în
ţările care sunt parte la Convenţia de la Haga trebuie să fie autentificate cu Apostila de la Haga – a se
vedea mai jos prevederile privind Apostila de la Haga);
5. 2 copii notariale şi 2 traduceri legalizate în limba română a diplomei de absolvire a facultăţii (pentru
candidaţii care doresc să se înscrie la studii post-universitare sau de doctorat);
6. 2 copii notariale şi 2 traduceri legalizate în limba română după certificatul de naştere;
7. 2 copii notariale şi 2 traduceri legalizate în limba română după certificatul de căsătorie (unde este
cazul);
8. 2 copii după cartea de identitate sau paşaport;
9. 6 fotografii (format paşaport);
10. Adeverinţă medicală care să reflecte că:
-

candidatul a fost vaccinat pentru hepatita B

-

candidatul suferă/nu suferă de boli cronice

-

candidatul este apt din punct de vedere mental şi fizic să urmeze studii superioare
în domeniul ştiinţelor medicale;

11. Declaraţie notarială din partea cetăţenilor români care doresc să studieze într-o limbă străină din care
să reiasă faptul că ei doresc să urmeze studii în regim financiar “pe cont propriu”;
12. Absolvenţii de liceu, promoţia 2016, care nu au intrat încă în posesia diplomei de bacalaureat până la
data înscrierii, trebuie să depună o declaraţie notarială prin care îşi asumă obligaţia să depună actele de
studii în original (plus copii şi traduceri legalizate) până la o dată limită (data se stabileşte în funcţie de
ţara în care a fost emis actul de studii), dată care nu poate să depăşească data de începere a anului
universitar următor;
13. 2 dosare de carton;
14. Pentru cetăţenii din Italia, dosarul de pre-înscriere va conţine în mod obligatoriu un document
official din care să reiasă numele complet al părinţilor (copie legalizata si traducere in romana).
15.Taxă de procesare a dosarului de 150 Euro (nereturnabilă), achitată prin transfer bancar în contul
următor:
Numele băncii: BANCA TRANSILVANIA, AGENTIA BEGA TIMISOARA
Adresa: Str. Augustin Pacha nr. 1, Timisoara, Romania
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IBAN: RO53BTRL03604202A6896600
SWIFT: BTRLRO22TMA
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “VICTOR BABES” DIN
TIMISOARA
NUMELE COMPLET (şi corect) AL CANDIDATULUI……………………………………
Documentele menţionate la punctul III trebuie trimise prin poştă pe adresa:
Agnes Balint
Şef Birou Relaţii Internaţionale
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babes” din Timişoara
P-ta E. Murgu 2
300041 Timisoara, Romania
Tel: +40 256 434418
Fax: +40 256 220482
e-mail: relint@umft.ro
www.umft.ro
CANDIDAŢII SUNT RUGAŢI SĂ SE ASIGURE CĂ NU EXISTĂ DISCREPANŢE ÎN MODUL
ÎN CARE ESTE ORTOGRAFIAT NUMELE LOR PE DIVERSELE DOCUMENTE DEPUSE.
TOATE DOCUMENTELE TREBUIE EMISE EXACT CU ACELAŞI NUME ŞI PRENUME.
DOSARELE CARE CONŢIN DISCREPANŢE SAU CARE NU SUNT COMPLETE NU VOR FI
PROCESATE ŞI VOR FI RESPINSE.
UNIVERSITATEA NU ACCEPTĂ DOCUMENTE TRIMISE PRIN FAX/E-MAIL, COPII
XEROX, DOCUMENTE SCANATE SAU DOSARE INCOMPLETE. COPIILE
LEGALIZATE TREBUIE SĂ POARTE SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA ORIGINALĂ A
PERSOANEI/INSTITUȚIEI CARE A EFECTUAT LEGALIZAREA.
CANDIDAŢII AU OBLIGAŢIA SĂ DEPUNĂ ACTELE DE STUDII ÎN ORIGINAL LA
ÎNSCRIERE. DIPLOMA ORIGINALĂ RĂMÂNE LA FACULTATE PE ÎNTREAGA
PERIOADĂ A ȘCOLARITĂȚII
(în conformitate cu legislația română în vigoare)

UNIVERSITATEA NU ARE NICI UN FEL DE ACORD DE COOPERARE SAU
REPREZENTARE CU AGENTII CARE INTERMEDIAZA INSCRIEREA LA STUDII A
CANDIDATILOR.

VI. ECHIVALAREA ŞI RECUNOAŞTEREA DIPLOMELOR
Candidaţii din ţările Uniunii Europene, ţările SEE şi Confederaţia Elveţiană trebuie să
obţină echivalarea şi recunoaşterea diplomei de liceu de către Centrul Naţional de Echivalare şi
6

Recunoaştere a Diplomelor (CNRED www.cnred.edu.ro ) din cadrul Ministerului Educaţiei
Naționale și Cercetării Științifice ÎNAINTE de înscriere. Documentele se transmit către CNRED de
către Biroul de Relaţii Internaţionale al universităţii (excepție facând cazurile în care există alte
prevederi stabilite de CNRED).
Mai multe informaţii privind procedura de echivalare şi recunoaştere a diplomelor se găsesc pe
site-ul CNERD http://cnred.edu.ro
PREVEDERI SPECIALE:
a. pe lângă documentele standard din dosarul de pre-înscriere, candidaţii posesori ai
unor acte de studii emise în unele state europene, trebuie să depună alte acte
adiţionale,

în

conformitate

cu

cerințele

C.

N.

R.

E.

D.

http://www.cnred.edu.ro/#recunoastere-studii-pentru-inscrierea-la-studii-superioarein-Romania
b. cetățenii români cu diploma de bacalaureat obținută în altă țară sunt rugați să
acceseze site-ul C. N. R. E. D. pentru a obține informații complete privind
modalitatea

de

recunoaștere

și

echivalare

a

diplomei

lor

(http://www.cnred.edu.ro/#echivalare-Bacalaureat )

VII. APOSTILA DE LA HAGA
Apostila este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei
de la Haga, pentru actele oficiale intocmite în ţara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul
unui alt stat semnatar al Convenţiei.
Eliberarea Apostilei se desfăşoară prin internediul autorităţii competente desemnate de guvernul
unei ţări care este semnatară a Convenţiei.
DOCUMENTELE ELIBERATE DE ŢĂRI CARE NU SUNT SEMNATARE ALE
CONVENŢIEI DE LA HAGA, TREBUIE SĂ POARTE O DUBLĂ SUPRALEGALIZARE
(documentele care nu poarta pe ele AMBELE stampile vor fi respinse):
a) ştampila Ministerului de Externe din ţara în care a fost emis documentul;
b) ştampila ambasadei / consulatului României din ţara respectivă (în cazul în care România
nu are ambasadă în țara în care a fost emisă diploma, candidații trebuie să se adreseze
ambasadei/serviciului consular din țara cea mai apropiată).
TĂRILE SEMNATARE ALE CONVENŢIEI DE LA HAGA PRIVIND APOSTILA:
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Africa de Sud, Albania, Andorra, Antigua si Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaidjan,
Bahamas, Barbados, Belize, Belarus, Bosnia-Hertzegovina, Botswana, Brunei, Cape Verde, Cipru, R. P.
China, Columbia, Cook Islands, Republica of Coreea, Comunitatea Dominicana, Republica Dominicana,
Ecuador, El Salvador, Fiji, Georgia, Grecia, Grenada, Honduras, India, Israel, Italia, Japonia, Kazahstan,
Lituania, Lesotho, Liberia, Lichtenstein, F.R. Y. Macedonia, Malawi, Malta, Insulele Marshal, Mauritius,
Mexico, Moldova, Monaco, Mongolia, Muntenegru, Namibia, Niue, Noua Zeelanda, Panama, Peru,
Portugalia, Federatia Rusa, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadine, Samoa, San Marino,
Sao Tome & Principe, Seychelles, Spania, Surinam, Swaziland, Tonga, Trinidad Tobago, Turcia, S. U.
A., Vanuatu, Venezuela.
Pentru mai multe informaţii privind Apostila de la Haga, vă rugăm accesaţi:
http://en.wikipedia.org/wiki/Apostille_Convention
VIII. COMPETENŢA LINGVISTICĂ
a. Candidaţii care doresc să urmeze cursuri în limba română şi pot dovedi cu acte oficiale că
au studiat 4 ani consecutiv ÎN limba română, sunt scutiţi de susţinerea unui test de limbă
sau de efectuarea anului pregătitor;
b. Candidaţii care doresc să studieze în limba engleză/franceză sunt obligaţi să susţină un test
de limbă organizat de Catedra de Limbi Moderne din cadrul Universităţii de Medicină şi
Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, test notat cu “ADMIS” sau “RESPINS”;
c. Candidaţii care optează pentru studii în limba română sunt obligaţi să susţină testul de
limba română la Universitatea de Vest din Timişoara (sau altă universitate acreditată de
Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice să organizeze An Pregătitor);
d. Următorii candidaţi NU trebuie să susţină nici un test de limbă (cu condiţia să prezinte acte
oficiale doveditoare în copie conformă cu originalul):
 Candidaţii care provin din ţări unde limba oficială coincide cu limba de predare a programului de
studiu pentru care optează (pentru sectiile cu predare in limba engleza/franceza)
 Candidaţii care au absolvit cursurile anului pregătitor (pentru studii în limba română)
 Candidaţii care au studiat şi au absolvit cursurile unui liceu cu aceeaşi limbă de predare cu cea a
specializării pentru care optează candidatul, indiferent de cetăţenia sau ţara de origine a
candidatului
 Candidaţii posesori ai unui Bacalaureat Internaţional (IBDP / International Baccalaureate
Diploma Programme, EB / European Baccalaureate Diploma, IGCE - International General
Certificate of Education, GCE / General Certificate of Education – Advanced Level ) în limba
programului de studii pentru care au optat
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 Candidaţii posesori ai unui Certificat internaţional de competenţă lingvistică nivel minim B2,
conform tabelului de mai jos:
Limba de studiu
Certificate de competenţă lingvistică acceptate (minim B2)
Cambridge ESOL certificates:
Engleză
- FCE / First Certificate in English
- CAE / Cambridge Advanced in English
- CPE / Cambridge Proficiency in English
Certificates issued by Michigan University:
- ECCE / Examination for the Certificate of Competency in English
- ECPE / Examination for the Certificate of Proficiency in English
IELTS certificate:
- minim 6 / „competent user”
Certificate TOEFL:
- TOEFL iBT (cu următoarele punctaje minime: 21 ascultat, 22 citit, 23
vorbit, 21 scris)
- TOEIC (cu următoarele punctaje minime: 400 ascultat, 385 citit, 160
vorbit,150 citit)
DELF
Franceză
DALF
TCF
 CANDIDAŢII CARE POSEDĂ CERTIFICATE LINGVISTICE CONFORM TABELULUI
DE MAI SUS SUNT RUGAŢI SĂ LE DEPUNĂ, ÎN COPIE LEGALIZATĂ, ÎMPREUNĂ
CU ACTELE DE PRE-ÎNSCRIERE PÂNĂ LA DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A
DOSARELOR
 Cerinţele lingvistice enumerate mai sus se aplică şi candidaţilor care doresc să se transfere
de la o altă universitate.
IX. TAXE
1. Taxele de studii sunt stabilite in euro.
2. Cuantumul taxelor de şcolarizare nu se modifică în cursul unui an universitar.
3. Cuantumul taxei de şcolarizare nu se modifică până la finalizarea programului de studii
universitare, dacă nu intervin situaţii de depăşire a duratei de şcolarizare prevăzute în lege.
Indiferent de cuantumul taxei de studii, toţi candidaţii care doresc să studieze în regim “pe cont
propriu” trebuie să achite taxa de studii integral, prin transfer bancar, ÎNAINTE de înscriere, în
perioada 01 – 16. 09. 2016. Suma trebuie transferată în contul de mai jos iar comisioanele de transfer
trebuie suportate de către candidat:
Numele bancii: BANCA TRANSILVANIA, AGENTIA BEGA TIMISOARA
Adresa: Str. Augustin Pacha nr. 1, Timisoara, Romania
IBAN: RO53BTRL03604202A6896600

SWIFT: BTRLRO22TMA
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BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “VICTOR BABES” DIN
TIMISOARA
NUMELE COMPLET (şi corect) AL CANDIDATULUI…………………………………
Următoarele taxe complementare se aplică tuturor candidaţilor care doresc să studieze în regim
financiar cu plata taxei în valută / echivalentul în lei pentru cetăţenii români:
1. Taxă de procesare – 150 euro (nerambursabilă)- prin transfer bancar
1. Taxă pentru testul de limbă – 50 euro - prin transfer bancar
2. Taxă de confirmare a locului obținut 200 euro (nerambursabilă) – prin transfer bancar
3. Taxă de înmatriculare de 100 lei, care se plăteşte la casieria universităţii, înainte de
înscrierea efectivă.
PLATA INTEGRALĂ A TAXEI ESTE O PRECONDIŢIE A ÎNSCRIERII OFICIALE A
CANDIDATULUI. LA INSCRIERE CANDIDAŢII AU OBLIGAŢIA DE A ATAŞA LA
DOSARUL DE ÎNSCRIERE DOVADA (CHITANŢA ORIGINALA) CĂ AU ACHITAT
INTEGRAL TAXA DE STUDII.

Prof. Univ. Dr. Claudia Borza
Director Departament Relatii Internationale
Agnes Balint
Sef Birou Relatii Internationale
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