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MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE 

                                                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 pe semestru)  

e. Forma de învăţământ: cu frecvență 

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

g. Adresabilitate:   

Se pot înscrie absolvenţi de: medicină, medicină dentară, farmacie, biologie, chimie,  sţiinte 

economice, juridice, etc, cu diploma de licenţă ai ciclului I de studii universitare, cu diploma de licenţă 

sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată, obţinută pâna la absolvirea primei promoţii de 

studii universitare de licenţă. 

h. Oportunităţi:   

Pregătirea  unei noi generaţii de manageri în domeniul sistemului de îngrijiri de sănătate  şi în 

domeniul asistenţei sociale care să poată să îşi asume noul rol în contextul şi cerinţele actuale. 

Principalul rezultat asteptat este schimbarea majoră în gândirea şi activitatea  manageriala a 

participanţilor. 

Programul masteral se adresează celor care doresc să promoveze în funcţii manageriale în cadrul 

sistemului sanitar. 

i. Validarea calificării: Specialist în domeniul sănătății potrivit adresei 4841/22.04.2021 a 

Autorității Naționale pentru Calificări 

3. Admitere:  

        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. 
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 Bibliografie:   

1 - Vlădescu C. (coordonator) - Sănătate publică şi management sanitar,  Ed. Cartea 

Universitară, Bucureşti, 2004 (1 vol. 470p), ISBN 973-731-073-X 

Bibliografia (cursul ) se poate descarca de pe site 

2 - Legea nr. 95/2006 - Legea privind reforma în domeniul sănătăţii - publicată în Monitorul 

Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările ulterioare.  

4. Contact: 

a. Web: www.umft.ro - secţiunea studii masterale 

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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