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Modalitatea de desfăşurare a concursului şi probele de concurs 

 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licenţă, 

iulie/septembrie 2018, la UMF “Victor Babeş” din Timişoara prevede următoarele probe de concurs, în funcţie 

de programele de studiu: 
 

Nr. 

crt. 

Facultatea Programul de studii Proba de concurs și notare Calculul mediei de admitere 

 

 

 

 

1 

 

 

 
 

 

 
 

 

Facultatea 

de 

Medicină 

 

 

 

Medicină 

 

Test grilă de verificare a cunoştinţelor, 
care cuprinde: 

-  60 de întrebări Biologie (clasa a XI-a) - 6 

puncte 
 - 30 de întrebări Chimie organică (clasa a 

X-a şi a XI-a) – 3 puncte 

Media generală de admitere se face prin însumarea 
punctelor obţinute la fiecare probă, la care se adaugă 

un punct din oficiu. Media se calculează cu două 

zecimale fără rotunjire 

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 
(cinci). 

Medicină (în limba engleză) 
Medicină (în limba franceză) 

Concurs selecție de dosare + Test de 

competență lingvistică - eliminatoriu  

Media generală de admitere se calculează sub forma 

unui punctaj obținut pe baza criteriilor de selecție 
stabilite de universitate. 

Asistenţă medicală generală    

    

    Concurs de dosare 

Media generală de admitere se face pe baza mediei de 

la bacalaureat. 
  Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 

(cinci).  

Asistenţă medicală     

generală (Lugoj) 

   

   Concurs de dosare 

Media generală de admitere se face pe baza mediei de 

la bacalaureat 
  Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 

(cinci).  

Asistenţă medicală     

generală (Deva) 

   

   Concurs de dosare 

Media generală de admitere se face pe baza mediei de 

la bacalaureat 

  Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 
(cinci).  

Balneofiziokinetoterapie şi 

recuperare 

   

   Concurs de dosare 

Media generală de admitere se face pe baza mediei de 

la bacalaureat 

  Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 
(cinci).  

Nutriţie şi dietetică    

   Concurs de dosare 

Media generală de admitere se face pe baza mediei de 
la bacalaureat 

  Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 

(cinci).  

 
 

 

 
 

 

 

 

2 

 
 

 

 
 

 

 

 

Facultate 

de 

Medicină 

Dentară 

Medicină dentară Test grilă de verificare a cunoştinţelor, 

care cuprinde: 
-  60 de întrebări Biologie (clasa a XI-a) - 6 

puncte 

 - 30 de întrebări Chimie organică (clasa a 
X-a şi a XI-a) -– 3 puncte 

Media generală de admitere se face prin însumarea 

punctelor obţinute la fiecare probă, la care se adaugă 
un punct din oficiu. 

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 

(cinci). 

Medicină dentară (în limba 
engleză) 

Concurs selecție de dosare  
+ Test de competență lingvistică – 

eliminatoriu 

Media generală de admitere se calculează sub forma 

unui punctaj obținut pe baza criteriilor de selecție 
stabilite de universitate. 

Tehnică dentară  Probă practică de 

îndemânare  
Media generală de admitere este 100% media 

concursului practic. 
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 

(cinci). 

 
 

 

 

 

3 

 
 

 

 

 

Facultatea 

de Farmacie 

Farmacie Test grilă de verificare a cunoştinţelor, care 
cuprinde: 

- 60 de întrebări Biologie (clasa a IX-a şi a 

X-a) – 6 puncte 
- 30 de întrebări Chimie organică (clasa a 

X-a şi a XI-a)– 3 puncte 

 

 

Media generală de admitere se face prin însumarea 

punctelor obţinute la fiecare probă, la care se adaugă 
un punct din oficiu. 

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 

(cinci). 

Farmacie (în limba franceză) Concurs selecție de dosare  

+ Test de competență lingvistică - 

eliminatoriu 

Media generală de admitere se calculează sub forma 

unui punctaj obținut pe baza criteriilor de selecție 

stabilite de universitate. 

 
Asistență de farmacie 

(Lugoj) 
   

   Concurs de dosare 

Media generală de admitere se face pe baza mediei de 

la bacalaureat 

  Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 
(cinci).  
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II.5.1. Pentru programele de studii universitare de licență cu durata de 3-4 ani (180-240 ECTS), admiterea se va desfășura 

sub forma unui concurs de dosare, cu excepția programului de studii Tehnică Dentară din cadrul Facultății de Medicină 

Dentară. (a se vedea pct. I.7. din prezentul Regulament).  

II.5.2. La programul de studii Tehnică Dentară, concursul de admitere se va desfășura în data de 24.07.2018,  sub forma 

unei probe practice, care constă în două teste diferite pentru executarea cărora se acordă 3 ore, adică 85 de minute pentru 

fiecare probă şi 10 minute pentru schimbarea unor instrumente de lucru. Unul din teste se referă la reproducerea la scară 

1/1, tridimensional, a unui obiect (corp fizic), dintr-un paralelipiped de gips, iar celălalt test constă în realizarea unor replici 

din sârmă a unor figuri plane desenate pe o hârtie. Concursul se va desfăşura în sediul clădirii Medicină II, spl. Tudor 

Vladimirescu, nr. 14, va începe la ora 08.00, pentru prima serie, respectiv la ora 13.30, pentru a doua serie, şi se va 

încheia după corectarea probelor practice pentru toţi candidaţii înscrişi. Accesul candidaţilor în sala de concurs se face cu 

maximum 30 de minute înainte de începerea probei, pe baza cărţii de identitate/paşaportului (documente ce trebuie să fie în 

termen de valabilitate) şi a legitimaţiei de concurs. Fără aceste documente, candidații nu sunt primiţi în sala de concurs. 

II.5.3. Pentru programele de studii universitare de licență cu durata de 5-6 ani – 300-360 de credite transferabile (Medicină, 

Medicină Dentară şi Farmacie) concursul de admitere se va desfășura sub forma unei probe scrise, în ziua de miercuri, 

25.07.2018, între orele 10.00 – 13.00. 

II.5.4. Proba de concurs se desfăşoară în scris, prin întrebări de tip grilă (grilă unică), cu răspunsuri multiple (maximum 4 

răspunsuri corecte, între 1 și 4). 

II.5.5. Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afişate la avizierele facultăților şi pe pagina web a 

Universității. 

II.5.6. Baremele de notare se afişează în timpul desfăşurării concursului de admitere. 

II.5.7.    Accesul candidaţilor în sala de concurs se face cu maximum 1 oră înainte de începerea probei, până la ora 09.45, 

pe baza cărţii de identitate/paşaportului (documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate) şi a legitimaţiei de concurs. 

Fără aceste documente, candidații nu sunt primiţi în sala de concurs. 

II.5.8. Candidații care se retrag predau grila de răspuns şi caietul cu întrebări, sub semnătură, şi pot părăsi sala doar după 

expirarea primelor 60 de minute de la începerea concursului. 

II.5.9. În timpul concursului, atât candidaţii, cât și supraveghetorii și șefii de sală nu au voie să aibă asupra lor aparatură 

electronică de comunicare. Telefoanele mobile, închise pe toată durata probei de concurs, sunt depozitate într-un loc din 

sală unde candidaţii și cadrele didactice nu au acces până la terminarea concursului.  

II.5.10. Începând cu ora 10.00, candidaţilor li se împart caietele cu întrebări și grilele pentru răspuns. 

II.5.11. Completarea grilei în mod valabil de către candidat se face prin marcarea cu „X” a răspusurilor corecte şi trasarea 

unei linii „-” pe mijlocul căsuţei aferente răspunsului incorect.  

II.5.12. Corectarea se face prin aplicarea grilei de corectură, la terminarea fiecărei probe, în faţa candidatului şi a 2 martori 

desemnaţi dintre candidaţi, iar nota se acordă pe loc.  

II.5.13. Toate probele vor fi notate cu note de la 1 la 10. Din oficiu, se acordă un punct. Nota finală nu poate fi mai mică 

de 5 (cinci). 

 

tel:(40)0256293389

