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NUTRIŢIE CLINICĂ ŞI COMUNITARĂ 

 

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 –  7 

 

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

h. Adresabilitate:  

Absolvenţi cu diplomă de licenţă în următoarele specializări: Nutriţie şi Dietetică, Medicină, 

Medicină Dentară, Farmacie, Chimie alimentară, Balneofiziokinetoterapie, Biologie, Asistenţă 

Medicală Generală 

i. Oportunităţi:  

Formarea de specialişti în acest domeniu şi promovarea măsurilor de nutriţie clinică şi 

comunitară, cu impact direct asupra beneficiarilor serviciilor de sănătate.  

Ocupații disponibile pe piața muncii, în concordanță cu legislația în vigoare: 

Ocupația 

Dietetician 

Nutriționist și dietician 

Cod COR/ISCO-08 

226502 

226503 

 

Programul dispune de o baza materială proprie, adaptată desfăşurării în bune condiţii a 

procesului didactic şi a efectuării activităţilor practice, precum şi de cadre didactice înalt specializate 

în acest domeniu (medici, psihologi etc.). 

4. Admitere: 

A. Test grilă cu 20 de întrebări. 

B. Dosarul candidatului, din care se face o notă care reprezintă media aritmetică a: 

a. mediei anilor de studiu 

b. notei de la licenţă 

c. notei care semnifică facultatea absolvită, şi anume: 

- 10, dacă studentul este absolvent al specializării Nutriţie şi Dietetică a UMF Timişoara 

- 10, dacă studentul este absolvent al altei secţii a UMF Timişoara 

- 9, dacă studentul este absolvent al specializării Nutriţie şi Dietetică a altei universităţi 
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- 8, dacă studentul este absolvent al altei specializări a altei universităţi. 

Nota la admitere = media notei de la testul grilă şi a notei dosarului. 

Bibliografie 

1. A. Sima, A. Vlad, R. Timar, M. Roşu, B. Timar. Nutriţie umană fiziologică. Macronutrienţii. 
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2. A. Sima, R. Timar, A. Vlad, M. Roşu, B. Timar. Noţiuni de nutriţie umană fiziologică. Editura 

Solness Timişoara, 2014, pagina 9-85, 241-246, 269-275. 

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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