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FORMULAREA ŞI EVALUAREA PRODUSULUI DERMATO-

COSMETIC     

 

                                              ADMITERE 

                                                         26.09.2023 

1. Calendar admitere: 

 Admiterea la studii universitare de master, se organizează în sesiunea septembrie 2023, după 

următorul calendar: 

 în perioada 18.09.2023-22.09.2023 – înscrierea candidaților prin completarea on-line a fişei de 

înscriere și depunerea dosarului de înscriere de către candidaţi la secretariat, respectiv verificarea 

conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul Universităţii; înscrierile din data de 

22.09.2023 se finalizează la ora 14.00;  

 26.09.2023 – concurs de admitere; 

 26.09.2023 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la avizierul 

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

 27.09.2023 – depunerea contestaţiilor si rezolvarea acestora 

  27.09.2023 – publicarea rezultatelor definitive după contestații ale concursului de admitere, la 

avizierul Universității și pe pagina de web proprie, www.umft.ro; 

 28-29.09.2023 - confirmarea locului obținut prin depunerea, la secretariat, a chitanței care atestă 

plata taxei de confirmare și a contractelor de studii, depunerea de către candidații admiși la buget și 

cetățenilor Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene a 

diplomelor/adeverințelor în original la secretariat;   

 29 septembrie 2023  - afișarea rezultatelor după confirmări 

2. Informaţii program masteral: 

a. Taxa de studiu: 2500 ron/an 
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b. Taxa de înscriere la concursul de admitere: 200 RON  

c. Taxa de confirmare a locului: 400 RON 

d. Numărul total de credite: 60 (30/semestru) 

e. Forma de învăţământ: cu frecvență 

f. Durata programului: 1 an (2 semestre x 30 credite/semestru) 

g. Adresabilitate: 

- Farmaciști și asistenți de farmacie (cu studii de licență) care doresc să aprofundeze și 

să performeze în domeniul DERMATOFARMACIE - COSMETOLOGIE, pentru a 

implementa producția de cosmetice, inclusiv brand personal; astfel vor asimila cunoștințe de 

active cosmetice, formulare, evaluarea produsului cosmetic, legislație (notificare) și marketing.  

-  Chimiști, biochimiști, ingineri chimiști, ingineri în biotehnologii și ingineri medicali 

care doresc să performeze în domeniul industriei cosmeticii, laborator și domenii conexe. 

- Medici (rezidenți sau specialiști pe domenii: dermatologie, medicină estetică, medicina 

familiei, etc) care intenționează să lucreze în medicina estetică și cea antiaging, pentru a asimila 

cunoștințe legate de active cosmetice, concentrații utile, forme farmaceutice în relația cu 

leziunile cutanate, cunoștințe moderne de skincare și beauty. 

- Asistenți medicali și asistenți de fiziokinetoterapie cu studii superioare (licență) și 

asistenți în nutriție (nutriționiști cu studii superioare), care sunt interesați profesional de 

domeniul antiaging, calitatea pielii, tratamente cosmetice, produse nutricosmetice. 

- Biologi, geneticieni, biotehnologi care aplică în profesie botanica farmaceutică (de 

interes pentru tratamentele cutanate). 

- Profesioniști licențiați în domeniul psiho-pedagogiei, care predau noțiuni de 

Cosmetologie sau Cosmetică în învățământul din domeniul SĂNĂTATE (ex.licee sanitare). 

- Asistenți sociali cu studii superioare, care aplică în profesia lor noțiuni de anti-aging și 

de îngrijire a pielii pacienților.  
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h. Oportunităţi:  

- Posibilitatea continuării masteratului cu un doctorat în farmacie, sau de a iniţia în viitor 

proiecte de cercetare.  

- Posibilitatea de a acumula cunoştinte teoretice şi abilitati practice pentru a putea 

performa în domeniile: farmacie de circuit, beauty, laborator farmaceutic, industria cosmeticii 

sau a medicamentului, 

- Pentru chimiști și ingineri chimiști: posibilitatea de a stăpâni un limbaj corect medico-

farmaceutic, 

- Pentru farmaciștii practicieni: puncte de EFC ce acoperă 2 ani de activitate. 

- Diplomă europeană de Masterat farmaceutic, pentru un plan de carieră în cercetare, 

biotehnologii.   

Denumirea calificării : Specialist în formulare și inovare cosmetică 

       3. Admitere: 

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. 

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

Anca  Dragomirescu, editura Victor Babeș  Timișoara, 2021 

Bibliografia se poate descarca de pe site 

      4. Contact: 
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a. web: www.umft.ro – secţiunea Studii Masterale 

b. E-mail: masterat@umft.ro 

c. Tel: 0256/295157, 0726.503.896 (prof. dr Anca Dragomirescu) 

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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