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MANAGEMENT EDUCATIONAL SANITAR 

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: 

 Număr locuri: 

Locuri cu taxă – 35 

Locuri fără taxă –  3 

 

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:  

Absolventi cu diplomă de licenţă în următoarele specializări: Balneofiziokinetoterapie şi 

Recuperare, Kinetoterapie şi Motricitate Specială, Fiziokinetoterapie, Medicină Generală, 

Asistenţă Medicală Generală, Nutriţie şi Dietetică, absolvenții de nivel de licență ai altor domenii de 

studii. 

i. Oportunităţi:  

Programul de master are ca misiune esenţială asigurarea pregătirii teoretice şi practice 

în  domenii de bază aparţinând sistemului de sănătate, respectiv a unor profesionişti în promovarea 

sănătăţii, a educaţiei pentru sănătate şi a educației sanitare, dar şi realizarea de cercetări relevante, 

ale căror rezultate să ajute la îmbunătăţirea domeniului.  

Orientat preponderent spre formarea și aprofundarea competențelor profesionale în 

domeniul studiilor de licență sau într-un domeniu de studii universitare apropiat, precum și 
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formarea complementară pentru absolvenții de nivel de licență ai altor domenii de studii, un asemenea 

profil de masterat profesional, care presupune o pregătire ştiinţifică, cu un ușor caracter  

pluridisciplinar, corespunde cerinţelor moderne prezente în universităţile ţărilor avansate. Interesul 

suscitat de un asemenea domeniu este evidenţiat de faptul că sănătatea se confruntă, tot mai mult, 

cu probleme ce vizează  și alte domenii cum ar fi cel al resursei umane, educației financiare, etc . 

Organizat în patru semestre, masterul se adresează absolvenţilor facultăţilor de 

medicină, medicină dentară, farmacie care vor să se specializeze într-un domeniu din ce în ce mai 

necesar realităţilor medicale actuale. 

Ocupații care pot fi practicate pe piața muncii:  

Ocupația 

Instructor de educație sanitară 

Cod COR/ISCO-08 

223005 

 

 

4. Admitere: 

1. Nota proba de verificare a cunostintelor (test grila-10 intrebari) 

2. Media licenta 

3. Media anilor de studiu 

Media de admitere va fi media aritmetica intre media examenului de licenta, media anilor 

de studiu si nota individuala obtinuta la verificarea scrisa. 

 

În situatia unor medii egale pe ultimul loc, pentru locurile subventionate de la bugetul de 

stat, candidatii sunt declarati admisi in urma departajarii, in ordinea aplicarii: 

1. Nota de verificare a cunostintelor 

2. Nota examen de licenta 

Bibliografie: 

-Ramona Amina Popovici- Elemente de management si aspecte legislative medico-farmaceutice – 

Ed. Mirton, Timisoara, 2016 

-Ramona Amina Popovici, Mihaela Codrina Levai, Angela Codruţa Podariu, Laura Rusu, Alin 

Faur - Particularităţi ale comunicării în medicină, Ed. Mirton, Timisoara, 2016 

-Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii – publicata in MO nr 372 din 28 aprilie 

2006, cu modificarile ulterioare. 

 

Bibliografia  se poate descarca de pe link-ul: 

http://www.umft.ro/admitere-2020_813 

 

 

 

http://www.umft.ro/admitere-2020_813


 

Facultatea de Medicină 
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 

 

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. 

 

http://www.umft.ro/

