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PREVEDERI GENERALE
I. 1.

Prezenta metodologie se adresează candidaților care provin din ţări terţe (cetăţeni care nu provin din

Uniunea Europeană, Ţările din Spaţiul Economic European, SEE și Comunitatea Elveţiană) care doresc să
studieze la programele de studii în limba română/engleză/franceză pe locurile cu plata taxei în valută.
I. 2.

Candidații care provin din ţări terţe (non UE - CPV) și care doresc să se înscrie la programele de studii în

limba română au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de
către instituții abilitate ale M.E.N.
I. 3.

Prezenta metodologie este singurul material oficial referitor la organizarea și desfășurarea concursului de

admitere a candidaților străini în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, la
ciclul de studii universitare de licenţă, și se completează cu dispozițiile actelor normative apărute ulterior.
I. 4.

Referirile apărute în diverse publicații sau cele comunicate în alt mod nu le pot înlocui pe cele oficiale și

în cosecință, nu angajează cu nimic UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara.
I. 5.

Consiliul de Administraţie are dreptul de a compatibiliza această metodologie cu actele normative

imperative emise până la data concursului de admitere.
I. 6.

Candidații au obligația de a se informa periodic asupra tuturor modificărilor care pot surveni și de a

proceda în consecință.
I. 7.

Orice comunicare între universitate şi candidaţii înscrişi la concursul de admitere se desfăşoară în scris,

în format letric sau electronic.

II. 1.

CINE POATE CANDIDA
Pentru participarea la concursul de admitere la programele de studii cu predare în limbi străine sunt

eligibili candidații:
• care au cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene, dovedită prin deţinerea unui paşaport valabil.
• care sunt absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform listei prevăzute în anexa
nr. 1 din Ordinul 3473/2017 care face parte integrantă din prezenta Metodologie.

