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Modalitatea şi probele de concurs 

1. Probele de concurs, în funcţie de specializări/programe de studiu, sunt următoarele: 

Nr. 

crt. 

 

Facultatea 

 

Specializarea 

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) - 7 puncte 

 - 20 de întrebări Chimie organică 

(clasa a X-a şi a XI-a) – 2 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  

(în limba engleză) 

  Medicină  

  (în limba franceză) 

Test grilă de verificare a 

cunoştinţelor, care cuprinde: 

- 50 de întrebări – 9 puncte 

Test de competență lingvistică - 

eliminatoriu 

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  (cinci).  

 

Asistenţă medicală 

generală 

Test grilă de verificare a 

cunoştinţelor: 

- 50 de întrebări Biologie (clasa a 

XI -a) – 9 puncte 

Media generală de admitere se face 

prin însumarea punctelor obţinute la 

proba scrisă, la care se adaugă un 

punct din oficiu. 

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).  
 

 

Radiologie şi 

imagistică 

Test grilă de verificare a 

cunoştinţelor: 

- 50 de întrebări Biologie (clasa a 

XI -a) – 9 puncte 

Media generală de admitere se face 

prin însumarea punctelor obţinute la 

proba scrisă, la care se adaugă un 

punct din oficiu. 

Media minimă de admitere nu poate fi 

mai mică de 5 (cinci).  

Balneofiziokinetoter

apie şi 

 

recuperare 

Test grilă de verificare a 

cunoştinţelor: 

- 50 de întrebări Biologie (clasa a 

XI -a) – 9 puncte 

Media generală de admitere se face 

prin însumarea punctelor obţinute la 

proba scrisă, la care se adaugă un 

punct din oficiu. 

Media minimă de admitere nu poate fi 

mai mică de 5 (cinci).  

 

Nutriţie şi dietetică 

Test grilă de verificare a 

cunoştinţelor: 

- 50 de întrebări Biologie (clasa a 

XI -a) – 9 puncte 

Media generală de admitere se face 

prin însumarea punctelor obţinute la 

proba scrisă, la care se adaugă un 

punct din oficiu. 

Media minimă de admitere nu poate fi 

mai mică de 5 (cinci).  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea 

de Medicină 

dentară 

 

 

 

Medicină dentară 

Test grilă de verificare a 

cunoştinţelor, care cuprinde: 

-  60 de întrebări Biologie (clasa a 

XI-a) - 7 puncte 

 - 20 de întrebări Chimie organică 

(clasa a X-a şi a XI-a) -– 2 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) 

Test grilă de verificare a 

cunoştinţelor, care cuprinde: 

- 50 de întrebări – 9 puncte 

Test de competență lingvistică - 

eliminatoriu 

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).  

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). 
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Nr. 

crt. 

 

Facultatea 

 

Specializarea 

Proba de concurs și notare Calculul mediei de 

admitere 
 

  Asistenţă de   

  profilaxie 

  stomatologică 

 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) – 6 puncte 

- 25 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) 

Test grilă de verificare a 

cunoştinţelor, care cuprinde: 

- 50 de întrebări – 9 puncte 

Test de competență lingvistică - 

eliminatoriu 

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). 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).  

 

2. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs de admitere 

pentru fiecare program de studii universitare în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive. 

3. La toate programele de studii universitare de licenţă, probele de concurs se desfăşoară în scris, prin 

întrebări de tip grilă, cu răspunsuri multiple, cu excepţia programelor de studii Tehnică Dentară şi Asistenţă 

de profilaxie stomatologică (probă practică), respectiv Asistenţă Medicală Generală Lugoj si Asistență de 

farmacie Lugoj (concurs de dosare). 

4. Probele de concurs, în funcţie de specializări, sunt descrise în cadrul Capitolului I. 

5. La specializările Medicină şi Medicină Dentară, grila va fi unică. De asemenea, la specializările Asistenţă 

medicală generală, Radiologie şi imagistică, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Nutriţie şi dietetică, grila 

va fi unică. 

6. În cazul probelor scrise de verificare a cunoştinţelor, 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.  

7. Corectarea se face prin aplicarea grilei la terminarea fiecărei probe, în faţa candidatului şi a 2 martori 

desemnaţi dintre candidaţi, iar nota se acordă pe loc.  

8. Toate probele scrise 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). 

9. Proba practică la specializarea Tehnică Dentară constă în două teste diferite pentru executarea cărora se 

acordă 3 ore, adică 85 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 
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paralelipiped de gips, iar celălalt test constă în realizarea unor replici din sârmă a unor figuri plane desenate 

pe o hârtie. 

10. Proba practică la specializarea Asistenţă de profilaxie stomatologică constă în cinci teste diferite pentru 

executarea cărora se acordă maximum 2 ore. Testele, care urmăresc să identifice abilităţile practice ale 

candidaţilor sunt următoarele: 

- confecţionarea de rulouri de vată, 

- confecţionarea de comprese din feşi de tifon (tehnica Jackson), 

- modelarea de rulouri din plastelină, 

- modelarea de linguri de amprentă din plastelină (modele de gips cu arcade dentare), 

- pensularea cu lacuri a modelelor de studiu din gips. 

11. Toate probele de îndemânare 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). 

12. Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul universităţii şi 

pe pagina web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro. 
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