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DESFĂȘURAREA ADMITERII 

 

Concursul de admitere se va desfășura pe fiecare program de studii de master astfel: 

 

 DOMENIUL MEDICINĂ 

 1. Managementul serviciilor sociale și de sănătate 

Concursul de admitere cuprinde o probă scrisă din bibliografia de concurs. 

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

anii de studiu și nota obținută la proba scrisă. 

Bibliografie: Vlădescu C. (coordonator), Sănătate publică și management sanitar, Editura Cartea 

Universitară, București, 2004, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în 

Monitorul Oficial la României nr. 372/28.04.2006, cu modificările și completările ulterioare. 

2. Prevenția și recuperarea în afecțiunile cardiopulmonare 

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 (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). 

În situația unor medii egale pe ultimul loc finanțat de la bugetul de stat, departajarea se va face în 

funcție de următoarele note: 

- Nota de la proba scrisă 

- Nota examenului de licență 

Bibliografie: Gaiță D., Avram C., Recuperarea cardiovasculară – între concepte și practică, Editura 

Brumar, Timișoara, 2007, capitolele I, II, III și IV (pag. 9-96); Tudorache V., Oancea C., Bertici N., 

Fira-Mlădinescu O., Evaluarea bolilor respiratorii din perspectiva recuperării medicale, Editura 

Eurobit, Timișoara, 2011, partea generală, pag. 5-44 și partea specială de abilitare respiratorie, pag. 

103-150. 
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3. Nutriție clinică și comunitară 

Concursul de admitere cuprinde o probă scrisă – test grilă cu 20 de întrebări. 

Media aritmetică între media anilor de studiu, nota de la examenul de licență și nota care semnifică 

proveniența absolventului (10 – pentru candidații absolvenți ai UMFVBT, programul de studii Nutriție 

și dietetică; 10 - pentru candidații absolvenți ai UMFVBT, alte programe de studii; 9 - pentru candidații 

absolvenți ai altei universități, la programul de studii Nutriție și dietetică; 8 - pentru candidații 

absolvenți ai altei universități și altui program de studii), se va adăuga la calculul mediei de admitere. 

Media de admitere va fi calculată ca și media aritmetică între nota probei scrise și a mediei celor 3 note 

obținute conform documentelor oficiale ale candidatului. 

Bibliografie: A. Sima, A. Vlad, R. Timar, M. Roșu, B. Timar, Nutriție umană fiziologică. 

Macronutrienții, Lito UMFVBT, 2013;  A. Sima, A. Vlad, R. Timar, M. Roșu, B. Timar, Noțiuni de 

nutriție umană fiziologică, Editura Solness Timișoara, 2014, pag. 9-85, 241-246, 269-275. 

4. Aplicații moderne ale medicinei de laborator în personalizarea actului medical 

Concursul de admitere cuprinde o probă scrisă și o probă practică de verificare a cunoștințelor (abilități 

elementare pentru lucrul în laboratorul clinic). 

Media de admitere va fi calculată ca și medie aritmetică între proba scrisă și proba practică.  

Bibliografie: Anghel Andrei, Lucrări practice de chimie și biochimie medicală, Editura Victor Babeș, 

Timișoara, 2019, ISBN: 978-606-786-138-9. (disponibilă la biblioteca și librăria UMFVBT) 

5.  Management educațional sanitar 

Concursul de admitere cuprinde o probă scrisă – test grilă cu 10 întrebări. 

Media de admitere va fi calculată ca și medie aritmetică între nota obținută la proba scrisă, media de 

la examenul de licență și media pe anii de studiu. 

Bibliografie: Ramona Amina Popovici, Elemente de management și aspecte legislative medico-

farmaceutice, Editura Mirton, Timișoara, 2016; Ramona Amina Popovici, Mihaela Codrina Levai, 

Angela Codruța Podariu, Laura Rusu, Alin Faur, Particularități ale comunicării în medicină, Editura 

Mirton, Timișoara, 2016; Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniu sănătății, publicată în 

Monitprul Oficial la României nr. 372/28.04.2006, cu modificările și completările ulterioare. 

Bibliografia se poate consulta la Biblioteca UMFVBT. 
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6. Responsabilitatea juridică a personalului medical 

Concursul de admitere cuprinde o probă scrisă – test grilă cu 10 întrebări. 

Media de admitere va fi calculată ca și medie aritmetică între nota obținută la proba scrisă, media de 

la examenul de licență și media pe anii de studiu. 

Bibliografie: Ramona Amina Popovici, Elemente de management și aspecte legislative medico-

farmaceutice, Editura Mirton, Timișoara, 2016; Cursul disciplinei Aspecte juridice ale profesiei. 

Legislație socială și sanitară, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniu sănătății, publicată în 

Monitorul Oficial la României nr. 372/28.04.2006, cu modificările și completările ulterioare. 

Bibliografia se poate consulta la Biblioteca UMFVBT. 

7. Recuperarea afecțiunilor neurologice 

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. 

 DOMENIUL FARMACIE 

 

 1. Formularea și evaluarea produsului dermato-cosmetic 

Concursul de admitere va cuprinde o probă teoretică din tematica de curs a disciplinei de 

Dermatofarmacie şi cosmetologie şi un interviu. 

 a. Examenul teoretic va avea o pondere de 60% din examen (60 puncte din 100), şi 

va cuprinde 30 întrebări cu răspunsuri la alegere din bibliografia de examen. 

 b. Interviul va avea o pondere de 40 % (40 puncte din 100) şi va testa motivaţia 

alegerii acestui program de studii de master. 

Bibliografie:  

DERMATOCOSMETOLOGIE CU PROFIL  FARMACEUTIC, autor Anca Dragomirescu, editura 

Brumar, 2019. 
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TESTE GRILĂ  DE COSMETOLOGIE – UN GHID DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR,  autor 

Anca  Dragomirescu, editura Victor Babeș  Timișoara, 2021 

2. Cosmetologie și dermofarmacie 

Concursul de admitere va consta în două probe: 

a. Probă teoretică din tematica de curs a disciplinelor de specialitate (farmacologie, tehnologie 

farmaceutică și toxicologie).  

Proba teoretică va cuprinde 25 de întrebări de tip grilă cu răspunsuri multiple din bibliografia de 

examen și va avea o pondere de 50% din media examenului de admitere (cuantum de puncte din 100) 

b. Interviul va avea o pondere de 50% din media examenului de admitere (cuantum de puncte din 100) 

și va testa experiența în domeniu, pregătirea de scurtă durată anterioară în domeniu și aspecte legate 

de motivația alegerii studiului masteral. 

Bibliografie: 

1. Dehelean CA, Gheorgheosu D, Ionescu D. Notiuni de toxicologie generala. Cap 3. Noțiuni de 

toxicocinetică (pag. 59-64, 65-67, 74-75), Editura Victor Babes Timisoara, 2013. 

2. Cristea AN. Tratat de Farmacologie, Editia I (Cap IX.1. Medicamente antiinflamatoare 

nesteroidiene (AINS) si antireumatice specifice - pag. 617-635, Cap. IX.2. Medicația antialergică – 

pag. 639-645; Cap XII.1. Corticosteroizi pag.723-749), Ed. Medicală, 2005 

3. Popovici I, Lupuleasa D. Tehnologie farmaceutică, Vol I, Ediția a IV-a (Cap. XI. Forme 

farmaceutice lichide pentru aplicații cutanate- pag. 433-441), Ed. Polirom, 2017. 

Bibliografia se găsește la sediul disciplinei de Toxicologie și Industria Medicamentului, Facultatea de 

Farmacie, Departamentul I 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ 

 

1. Laseri în medicina dentară  

 

Concursul de admitere cuprinde o probă de interviu cu fiecare candidat.  

În urma interviului vor fi analizate următoarele aspecte: 

- motivarea alegerii acestui program de studii de master, pe baza preocupărilor ulterioare în domeniu 
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(exemplu: lucrări de licență, de disertație, de doctorat într-un domeniu similar). 

- competența de comunicare lingvistică (limba engleză), pe o temă științifică propusă de candidat 

(exemplu: tema lucrării le licență, de disertație, de doctorat). 

 


