RECUPERAREA AFECȚIUNILOR NEUROLOGICE
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.
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
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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:
Absolvenţi cu diplomă de licenţă în următoarele specializări: Balneofiziokinetoterapie şi
Recuperare, Medicină, Asistență Medicală Generală, Kinetoterapie și Motricitate specială.
h. Oportunităţi:
Prin introducerea acestui program de masterat se urmărește formarea de specialişti competenți
și competitivi în domeniul Recuperării Afecțiunilor Neurologice, uşor de integrat pe piaţa muncii,
reprezentată de spitale şi policlinici de stat şi particulare, precum si centre de recuperare neurologice.
Masteratul Recuperarea afecțiunilor neurologice este un program de studiu multidisciplinar, in
cadrul acestui program de studiu masteral participând cadre didactice universitare, înalt specializate în
acest domeniu, provenind de la 5 departamente. Programul dispune de o bază materială proprie,
adaptată desfăşurării în bune condiţii a procesului didactic şi a efectuării activităţilor practice.
Dintre competențele profesionale oferite prin acest master se pot menționa: însușirea
cunoștințelor teoretice privind patologiile sistemului nervos central și periferic, la pacientul adult și
pediatric; cunoașterea măsurilor educaționale în patologia neurologică; dezvoltarea abilităților prin
aplicarea eficientă a metodelor specifice recuperării afecțiunilor neurologice; utilizarea adecvată a
conceptelor şi metodologiilor din domeniul recuperării afecțiunilor neurologice; cunoașterea
metodelor de evaluare funcțională a pacientului neurologic; integrarea interdisciplinară a cunoștințelor
specifice recuperării afecțiunilor neurologice.
i. Validarea calificarii:
Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) a validat calificarea Fiziokinetoterapeut,
aferentă programului de studii de Master ’’Recuperarea Afectiunilor Neurologice” (adv.
6181/10.09.2020).
Ocupatiile care pot fi practicate pe piaţa muncii sunt:
- Fiziokonetoterapeut (Cod COR/ISCO-08: 226401);
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- Fizioterapeut (Cod COR/ISCO-08: 226402);
3. Admitere:
Criterii de admitere:
Concursul de admitere va cuprinde: un interviu motivațional pe baza alegerii acestui program
de studii de masterși media examenului de licența. În cadrul interviului vor fi analizate: motivarea
alegerii acestui program de master, pe baza preocupărilor ulterioare în domeniu.
Media de admitere va fi calculată ca și medie aritmetică între media examenului de licența și
nota obținută la interviul cu fiecare candidat.
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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