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Nr.crt. 
Domeniul 

de studii 
Programul de studii 

Durata 

studiilor 

Număr 

credite 

transferabile 

Taxă de 

șscolarizare 

1 Medicină 

Aplicații moderne ale medicinei de 

laborator în personalizarea actului 

medical 

 

2 ani 120 

2500 Ron/an 

Managementul serviciilor sociale și de 

sănătate 

 

1 an 60 

2500 Ron/an 

Nutriție clinică și comunitară 

 
2 ani 120 

2500 Ron/an 

Prevenția și recuperarea în afecțiunile 

cardiopulmonare 

 

2 ani 120 

2500 Ron/an 

Management educațional sanitar 

 
2 ani 120 

2500 Ron/an 

Responsabilitatea juridică a 

personalului medical 

 

2 ani 120 

2500 Ron/an 

Recuperarea afecțiunilor neurologice 

 
2 ani 120 

2500 Ron/an 

2. 
Medicină 

Dentară 

 

Laseri în medicina dentară 

 
2 ani 120 

10.000 Ron/an 

3 Farmacie 

Formularea și evaluarea produsului 

dermato-cosmetic 

 

1 an 60 

2500 Ron/an 

Cosmetologie și dermofarmacie 

 
2 ani 120 

2500 Ron/an 

 

PLATA TAXEI DE ŞCOLARIZARE 

 

Candidaţii declaraţi admişi la programele de studii de master, sesiunea septembrie 2022, vor achita taxa 

de şcolarizare în cuantumul prevăzut de Regulamentul taxelor, integral, în prima lună a anului 

universitar, pe platforma de admitere online (cu cardul) sau prin virament bancar, în contul Universităţii 

deschis la Trezoreria Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele 

menţiuni: „taxa de şcolarizare – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii” 

TAXE ADMITERE 
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Taxa pentru înscrierea la concursul de admitere este de 200 de lei şi se achită pe platforma de 

admitere online (cu cardul) sau prin virament bancar în contul Universității deschis la Trezoreria 

Timișoara: RO29TREZ62120F330800XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele mențiuni: „taxa de 

înscriere – nume, prenume, programul de studii” .  

Taxa de confirmare (înmatriculare) este de 400 de lei este nereturnabilă și se achită pe platforma de 

admitere online (cu cardul) sau prin virament bancar în contul Universității deschis la Trezoreria Timișoara: 

RO29TREZ62120F330800XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele mențiuni: „taxa de confirmare – 

nume, prenume, anul de studiu, programul de studii” .  

 

  SUNT SCUTIŢI DE PLATA TAXELOR DE ÎNSCRIERE: 

     a. candidați până la vârsta de 26 de ani, orfani de ambii părinți; 

     b. candidați până la vârsta de 26 de ani, orfani de ambii sau unul dintre părinți ce au activat în 

sistemul de învățământ; 

     c. candidații până la vârsta de 26 de ani proveniți de la casele de copii sau din plasament familial; 

     d.copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de 

învățământ, până la vârsta de 26 de ani; 

     e. copiii personalului angajat în UMF „Victor Babeș” din Timișoara, până la vârsta de 26 de ani; 

     f. alte situații deosebite. 

 

Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concurs se face numai în baza actelor (dovezilor) prezentate de 

candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile enumerate mai sus. 

 

Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concurs se aprobă de către Decanul facultății din care face parte 

programul de studii, numai pentru o singură înscriere, la oricare dintre programele de studii pentru care se 

organizează concurs de admitere la UMF „Victor Babeş” din Timişoara. 


