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MANAGEMENTUL ASISTENŢEI MEDICALE PERINATALE 

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 – 10 

b. Taxa de studiu: 2500 ron / an 

c. Taxa de înscriere la concursul de  admitere la masterat: 150 RON 

d. Taxa de confirmare a locului: 100 RON 

e. Numărul total de credite: 60 (30 pe semestru)  

f. Forma de învăţământ: cu frecvență 

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

h. Adresabilitate:  

Se pot înscrie absolvenţi ai facultăţii de medicină generală sau ai facultăţii de pediatrie.. 

i. Oportunitati:  

Pregatire teoretică şi practică în pediatrie, neonatologie, puericultura, chirurgie pediatrică, 

genetică medicală, obstetrică, ginecologie, reproducere umana asistată, etica şi deontologie 

perinatală precum şi în programe de sănatate privind ocrotirea mamei şi copilului şi 

psihopedagogie. 
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Dezvoltarea carierei profesionale prin: stagii de pregătire teoretică şi practică în clinicile 

disciplinelor incluse în planul de învăţământ al programului masteral, posibilitatea de a continuă 

cu un program de studii doctorale şi postdoctorale în cadrul UMF “Victor Babeş”, Timişoara. 

Ocupații care pot fi practicate pe piața muncii  
 
Ocupația 
Instructor de educație sanitară 

Cod COR/ISCO-08 
223005 

Instructor ergoterapie  223003 
 
4. Admitere:  

1. Verificare scrisă.  

2. Media licenta 

3. Media anilor de studiu 

Media de admitere va fi media aritmetică între media examenului de licenţă, media anilor de 

studiu şi nota individuală obţinută la verificarea scrisa.   

Cursul disciplinei de chirurgie pediatrica/puericultura/neonatologie 

 

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. 
 

 
 

 


