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PREVENŢIA ŞI RECUPERAREA ÎN AFECŢIUNILE CARDIOPULMONARE  

 

ADMITERE 

21.09.2021 

 

1. Perioada de înscriere:  

    13 Septembrie – 17 Septembrie 2021 - înscriere on - line și depunerea dosarelor la   

Secretariatul Studii Universitare de Master 

2. Locul: 

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

Secretariat Studii Universitare de Master 

3. Informaţii program masteral: 

a. Număr locuri: 

 Locuri cu taxă – 30 

 Locuri fără taxă –  6 

b. Taxa de studiu: 2500 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: cu frecvență 

g. Durata programului:  2 ani (4 semestre x 30 credite/semestru) 
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h. Adresabilitate:  

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) 

Calificare obținută: Master - Specialist în Prevenția și Recuperarea Cardio – Pulmonară. 

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  



 
 
  
                              

Facultatea de Medicină 

 Studii universitare de master 
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România 

Tel: 0256295157 

Email: masterat@umft.ro 

  
www.umft.ro 

 

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 site 

https://www.umft.ro/admitere-master-2021/ 

5. Contact: 

a. Web: www.umft.ro – secţiunea Studii Masterale 

b. E-mail: masterat”umft.ro 

c. Tel: 0256/295157 

Notă:  

Absolvenții programelor de studii de licență cu durata de 5 sau 6 ani, care au studiat pe un 

loc finanțat de la bugetul de stat, pot fi admiși la programul de master doar pe un loc cu taxă, 

conform legislației în vigoare. 
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