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MEDICAMENTE DE TIP OTC, SUPLIMENTE ALIMENTARE, COSMETICE 

 

ADMITERE 

29.09.2020 
 
1. Perioada de înscriere  
 
    21 Septembrie – 25 Septembrie 2020 - înscriere on - line și depunerea dosarelor la   
Secretariatul Studii Universitare de Master 

 
2. Locul: 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Piaţa Eftimie Murgu, nr. 2A, Timişoara 
Secretariat Studii Universitare de Master 
 
3. Informaţii program masteral: 

a. Număr locuri: 

Locuri cu taxă –  30 

Locuri fără taxă - 5 

b. Taxa de studiu: 2500 RON/an 

c. Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON 

d. Taxa de confirmare a locului – 100 RON 

e. Numărul total de credite: 120 (30/semestru) 

f. Forma de învăţământ: cu frecvență 

g. Durata programului:  2 ani (4 semestre x 30 credite/semestru) 

h. Adresabilitate:  

Farmacişti din farmacia de circuit, farmacişti de spital, asistentii de farmacie, licentiaţi cu studii 

superioare care activează în sistemul farmaceutic, practicieni asociati în domeniul medicinii 

complementare/alternative 

i. Oportunităţi:  

Absolvenţii programului vor avea avantajul specializării într-un domeniu interdisciplinar, 

crescându-şi astfel şansele de angajare în farmacii, drogherii, depozite farmaceutice, laboratoare 

farmaceutice sau în alte domenii ale asigurării sănătăţii. Disciplinele de studiu din programul 

masteral oferă studenţilor competenţe şi abilităţi în domeniul preparatelor farmaceutice de tip 



 

Facultatea de Farmacie 
Studii Universitare de Master 
P-ţa Eftimie Murgu nr.2, Timişoara, cod 300041, România 
Tel: (+40) 256295157 
E-mail : masterat@umft.ro; www.umft.ro 

 
OTC, suplimentelor alimentare şi cosmeticelor, ei fiind capabili să ofere consultanţă şi expertiză 

în domeniul medicamentelor care nu necesita prescriptie medicala, să explice şi să argumenteze 

recomandările medicale, să acorde consultanţă în domeniul  preparatelor de origine vegetală, să 

consilieze clientela în privinţa produselor cosmetice cosmetice, protetice si parafarmaceutice 

precum si să ofere consultanţă privind siguranta medicamentelor OTC, fitopreparatelor si 

produselor cosmetice.  

Participantii vor obtine credite de la organismele abilitate: 100 credite EFC/2 ani din partea 

Colegiului Farmacistilor, respectiv 40 credite/2ani din partea Ordinului Asistenților Medicali 

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 

Calificare obținută: Master – Medicamente de tip OTC, suplimente alimentare, cosmetice 

 

4. Admitere:  

Nota finală se va calcula: 

a1. Notă probă de verificare a cunoştinţelor (test grilă) 60% 

a2. Interviul va testa motivaţia alegerii acestui program de studii masterale. 30% 

b. Bibliografie:   

Cristina A. Dehelean, Dorina Gheorgheosu, Daniela Ionescu  - ,,Notiuni de Toxicologie 

Generala”,  Editura Victor Babes, 2013 

5. Contact: 

a. Web: www.umft.ro – secţiunea Studii Masterale 

b. E-mail: masterat@umft.ro 

c. Tel: 0256/295157 

Notă:  
Absolventii programelor de studii de licenta cu durata de 5 sau 6 ani, care au 
studiat pe un loc finantat de la bugetul de stat, pot fi admisi la programul de 
master doar pe un loc cu taxa, conform legislatiei in vigoare. 


