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DESFĂȘURAREA ADMITERII
IX. 1. Admiterea se va desfășura sub forma unui concurs de selecție de dosare.
IX. 2. Clasificarea candidaților se va face, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute pe baza criteriilor
de selecţie proprii stabilite de universitate (a se vedea Anexele nr. 4A și 4B), în limita numărului de locuri
aprobat pentru fiecare program de studiu în parte.
IX. 3. Comisia de admitere va evalua dosarele, va valida și, în consecință, va acorda puncte, doar pentru
activitățile care pot fi dovedite cu documente oficiale (copie legalizată).
IX. 4.

În cazul în care, după clasificarea candidaților, pe ultimul loc se vor situa mai mulţi candidaţi cu același

punctaj, aceştia vor fi departajaţi în funcţie de:
a. Media aritmetică a notelor obţinute la biologie pe parcursul anilor de liceu;
b. Media aritmetică a notelor obţinute la chimie pe parcursul anilor de liceu.
c. Media aritmetică a anilor de studii liceale.
IX. 5. Criteriile de selecție stabilite de universitate se vor afișa la avizierul Departamentului Relații
Internaționale şi pe pagina web a universității.
IX. 6. Rezultatele provizorii ale concursului de admitere, la toate programele de studii, semnate de comisia de
admitere, vor fi publicate în data de 18.07.2018, după finalizarea evaluării dosarelor de candidatură şi
introducerea notelor în sistemul informatic pe site-ul universităţii www.umft.ro sau admission.umft.org şi la
sediul Departamentului de Relaţii Internaţionale;
IX. 7.

Listele conţin următoarele categorii de informaţii:
•

Candidaţii admişi provizoriu pentru locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizate, dacă
este cazul;

•

Candidaţii respinşi, dacă este cazul.

IX. 8. Admiterea candidaților este condiționată de:
•

participarea şi promovarea unui concurs de selecție de dosare, în ordinea punctajului obţinut, conform
criteriilor proprii de selecţie prevăzute în Metodologia proprie privind înscrierea în regim pe cont
propriu valutar a cetăţenilor care provin din ţări terţe;

•

obţinerea unei Scrisori de acceptare la studii, emisă de Direcţia Generală Relaţii Internaţionale, în
conformitate cu Ordinul MEN privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea
cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, cu
modificările şi completările ulterioare, la propunerea Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor
Babeş” din Timişoara, pe baza evaluării dosarului de înscriere;
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•

promovarea unui test de competență lingvistică, eliminatoriu și obligatoriu, notat cu admis/respins,
unde este cazul;

•

prezentarea dovezii de absolvire a anului pregătitor pentru limba română, pentru programele de studii
organizate în limba română/certificatului care atestă cunoaşterea limbii române/ dovezii că au studiat
cel puțin 4 ani în limba română;

IX. 9. Universitatea are obligaţia de a restitui, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la
depunerea/transmiterea pe e-mail la Secretariatul Departamentului Relații Internaționale a unei cereri tip
individuale (Anexa nr. 6) şi necondiţionat, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul
obţinut prin admitere, fără perceperea unor taxe suplimentare. În cazul în care se solicită restituirea dosarelor
după termenul menționat mai sus, universitatea le va transmite prin poștă sau curierat rapid, cu suportarea
cheltuielilor de transport de către solicitant.
Dosarele care nu contin acte originale (diploma de bacalaureat) şi nu vor fi ridicate în termenul de mai sus, vor fi
casate la 31.12.2019.

CONTESTATII
X. 1. Eventualele contestaţii cu privire la modul de desfăşurare a concursului de admitere sau la rezultatele
acestuia se vor transmite, după afişarea rezultatelor, prin e-mail pe adresa relint@umft.ro în data de 19.07.2018,
orele 08.00 – 24.00 (ora României).
X. 2. Toate contestațiile se vor înregistra la Registratura Universității, prin grija Departamentului Relații
Internaționale.
X. 3. Rezolvarea contestaţiilor este, în exclusivitate, de competenţa Comisiei centrale de admitere care va
analiza şi soluţiona contestaţiile în data de 20.07.2018. Decizia comisiei este definitivă şi va fi comunicată prin
afişare, pe site-ul Universităţii www.umft.ro şi la sediul Departamentului de Relaţii Internaţionale.
X. 4. Dacă se constată diferenţe de notare, candidatului i se va acorda punctajul rezultat în urma reevaluării
dosarului, care este definitiv.
X. 5. Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.
X. 6. După rezolvarea eventualelor contestaţii, se vor întocmi şi afişa listele cu candidaţii admişi şi respinşi, pe
programe de studii care cuprind rezultatele provizorii după contestații.
X. 7. După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, nu se mai admit
contestații.
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CONFIRMAREA LOCULUI OBTINUT

Etapa I
XI. 1. După afișarea rezultatelor provizorii, în perioada 19. 07. 2018 - 23. 07. 2018, candidaţii declaraţi
„Admişi” provizoriu au obligaţia de a confirma locul prin e-mail, la adresa admission@umft.ro. Confirmarea
locului trebuie însoțită și de achitarea prin transfer bancar a taxei de confirmare de 200 euro, taxa nereturnabilă,
iar candidații trebuie sa atașeze la mail-ul de confirmare și copia scanată a chitanței de la bancă.
XI. 2. Neconfirmarea locului de către candidat în perioada stabilită și/sau neachitarea taxei de confirmare
echivalează cu renunțarea la locul obținut prin concurs.
XI. 3. În data de 25 iulie 2018, vor fi afişate rezultatele redistribuirii locurilor rămase neocupate sau
disponibilizate ca urmare a neconfirmării locurilor după prima etapă de confirmare.
Etapa a II-a
XI. 4. În perioada 25 iulie – 26 iulie 2018, locurile rămase libere se ocupă de alţi candidaţi declaraţi „respinşi”,
pe bază de cereri individuale transmise la adresa de e-mail: admission@umft.ro, însoţite de copie scanată a
chitanţei de plată a taxei de confirmare.
XI. 5. Dacă sunt depuse mai multe cereri decât locurile rămase libere, ocuparea locurilor se va face în
ordinea punctajelor obţinute la concursul de admitere de către titularii cererilor. Taxa de confirmare nu se restituie
în cazul în care candidatul renunţă ulterior la locul obţinut prin concurs sau în cazul în care nu se încadrează în
limita locurilor cu taxă, în situaţia în care au fost depuse un număr mai mare de cereri de confirmare decât numărul
de locuri rămase libere.
XI. 6. Candidații declarați respinși care nu confirmă în a II-a etapă de confirmări nu au dreptul de a se
clasifica pe locurile rămase neocupate.

