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PREVENŢIA ŞI RECUPERAREA ÎN AFECŢIUNILE 

 CARDIOPULMONARE  

                                                ADMITERE 

                                                            20.09.2022 

1. Calendar admitere: 

 Admiterea la studii universitare de master, se organizează în sesiunea septembrie 2022, după 

următorul calendar: 

 în perioada 12.09.2022-16.09.2022 – completarea on-line a fişei de înscriere și încărcarea 

documentelor de înscriere pe platforma de admitere, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu 

privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale;  

 Înscrierile din data de 16.09.2022 se finalizează la ora 14.00; 

 12.09.2022- 19.09.2022 - verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către 

personalul Universităţii;   

 20.09.2022 – concurs de admitere; 

 20.09.2022 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la avizierul 

Universității și pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau platforma de admitere; 

 21.09.2022 – depunerea contestaţiilor; 

 22.09.2022 – rezolvarea contestațiilor și publicarea rezultatelor definitive după contestații ale 

concursului de admitere, la avizierul Universității și pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau 

platforma de admitere; 

 22-23.09.2022 - Confirmarea locului obținut prin concurs prin achitarea taxei de confirmare, 

semnarea contractului de studii, și încărcarea acestora pe platforma de admitere, sub sancţiunea 

pierderii locului obţinut prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii; 

  28 septembrie 2022  - afișarea rezultatelor după confirmări. 
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2. Informaţii program masteral: 

a. Taxa de studiu: 2500 RON/an 

b. Taxa de înscriere la concursul de admitere: 200 RON 

c. Taxa de confirmare a locului: 400 RON 

d. Numărul total de credite: 120 (30/semestru) 

e. Forma de învăţământ: cu frecvență 

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

g. 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. 

h. 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. 

3. Admitere: 

a. Test grilă  

       Concursul de admitere cuprinde o probă scrisă. 

       Media de admitere va fi calculată ca și medie aritmetică între media examenului de licență, media 

pe anii de studiu,  nota obținută la proba scrisă și nota în funcție de proveniența absolventului 
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(absolvent UMF „Victor Babeș” Timișoara – 10 puncte, absolvent al unei facultăți cu profil medical 

sau de recuperare de la altă universitate – 9 puncte, absolvent al altei facultăți – 8 puncte). 

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  

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 

4. Contact: 

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

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. 

 O persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de master. (art. 142, 

alin 6 din L. 1/2011) 
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