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Facilităţile sau condiţiile speciale
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de
licenţă, iulie/septembrie 2019, la UMF “Victor Babeş” din Timişoara prevede:
I.1.
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara va asigura suport adițional adaptat nevoilor
candidaților cu handicap locomotor și va sprijini accesul acestora în instituție.
II.9. Admiterea unor categorii speciale de candidaţi
II.9.1. Candidații care au obţinut distincții (premiile I, II, III) la fazele naționale/internaţionale ale olimpiadelor şcolare
recunoscute de Ministerul Educației Naționale, în ultimii doi ani de liceu (2017-2018 şi 2018-2019), la una dintre
disciplinele care fac obiectul probelor de concurs la UMF „Victor Babeş” din Timişoara, beneficiază de dreptul de a se
înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget.
II.9.2. UMF „Victor Babeş” din Timişoara poate acorda, în afara cifrei de şcolarizare aprobate, cel puţin un loc pentru
studii gratuite absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din centrele de plasament, în condiţiile stabilite de Senatul
universitar, cu încadrarea în capacitatea de şcolarizare stabilită anual prin Hotărâre a Guvernului.
II.9.3. Candidaţii romi beneficiază de un număr de locuri bugetate garantate, în condiţiile legii, ale Ordinului Ministerul
Educației Naționale privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la
studii în anul universitar 2019-2020 şi ale prezentului Regulament. Opțiunea de înscriere a candidaților romi pe locurile
distincte exclude posibilitatea acestora de a candida pe celelalte locuri scoase la concurs, finanțate de la bugetul de stat/cu
taxă.
II.4. 1. Absolvenții liceelor din mediul rural beneficiază de un număr de locuri bugetate garantate, în condiţiile legii, ale
Ordinului Ministerul Educației Naționale privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în
vederea admiterii la studii în anul universitar 2019-2020 şi ale prezentului Regulament. Opțiunea de înscriere a
absolvenților liceelor din mediul rural pe locurile distincte exclude posibilitatea acestora de a candida pe celelalte locuri
scoase la concurs, finanțate de la bugetul de stat/cu taxă. Pentru a se putea exercita opțiunea candidaților pentru locurile
distincte, la data înscrierii la concursul de admitere, vor prezenta dovada că liceul absolvit face parte din lista liceelor din
mediul rural, publicată la adresa https://www.edu.ro/studii-licenta.

