II.3.Procedura de înscriere a candidaţilor la concursul de admitere
(1) În perioada 12 septembrie - 16 septembrie 2022, candidaţii vor completa on-line fişa de înscriere
la concurs și vor încărca documentele de înscriere (dosarul 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.
(2) Prin completarea fișei de înscriere on-line, candidații își exprimă consimțământul privind
prelucrarea datelor cu caracter personal, în acest scop. Datele colectate în fișa de înscriere la admitere,
pentru fiecare candidat, sunt cele prevăzute de Anexa nr. 1 din Ordinul MECTS nr. 3313/2012.
(3) Verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul Universităţii, se va
desfăşura în perioada 12 septembrie - 19 septembrie 2022.
La înscriere, candidații pot să opteze pentru unul sau maximum două programe de studii
universitare de master, cu precizarea opțiunii, sau opțiunilor în ordinea preferințelor (după caz),
precum și a regimului de finanțare (buget/taxă).
Candidații care solicită înscrierea la mai multe programe de studii oferite de UMF „Victor Babeș” din
Timișoara vor încărca on-line documentele (dosarul) de înscriere o singură dată.
După completarea fişei de înscriere, respectiv după efectuarea şi validarea înscrierii la concurs,
candidaţii vor primi câte un e-mail de confirmare şi detalierea etapelor următoare,
Rapoarte referitoare la situația numărului de candidați înscriși vor fi generate zilnic și vor putea fi
vizualizate de toți cei interesați, pe site-ul universității.
Pentru asigurarea respectării condițiilor legale specifice prevăzute pentru candidații străini sau cei care
au obținut diploma de licență în afara României, Prorectoratul Relații Internaționale al Universității va
aviza, în prealabil, cu mențiunea „Actele permit înscrierea”, dosarele următoarelor categorii de
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 cetățenii țărilor Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European (Norvegia, Islanda,
Liechtenstein) și ai Confederației Elvețiene;
 cetățenii români care au obținut diploma de licență în străinătate;
 cetățenii străini care se încadrează în prevederile O.G. nr. 194/2002, cu permis de ședere în
România.

Studii universitare de master
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: 0256295157
Email: masterat@umft.ro
www.umft.ro

