ADMITEREA
la PROGRAMELE FACULTĂȚII DE MEDICINĂ

Admiterea la programele de studii

Medicină dentară, Balneo-fiziokinetoterapie și

recuperare și Asistență de profilaxie stomatologică constă în susținerea unui test grilă.
Testul se susține -în funcție de situația epidemiologică- online sau on-site,

după

următorul calendar:

a.

Înscrierea candidaţilor în platforma on-line
o

12-30 Iulie 2021

o

06-23 Septembrie 2021

Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:
1. Diploma de bacalaureat (în original) și foaia matricolă. Pentru promoția 2021
adeverință eliberată de conducerea liceului absolvit;
2. Atestatul de echivalare a studiilor de către Ministerul Educației pentru cei care au
susținut examenul de bacalaureat în afara României;
3. Certificat de naștere;
4. Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
5. Adeverință de la medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a
candidatului;
6. Carte de identitate.
7.Dovada achitării taxei de inscriere și examinare (500 lei)

8. Certificat de competență lingvistică (pentru admiterea la studii universitare cu
predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de
competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate ale
M.E).

b.

Simularea examenului de admitere – 27 septembrie 2021

Anterior admiterii se organizează o simulare a examenului, pentru familiarizarea
candidaților cu platforma informatică.

c.

Susținerea examenului de admitere - 28 septembrie 2021, ora 11

Modalitatea de admitere (on-line sau on-site) se stabilește în raport cu situația
epidemiologică anunțată anterior examenului, precum și în funcție de numărul de
participanți, dacă aceștia au fost/nu vaccinați etc.

d.

Afişarea rezultatelor - 28 septembrie 2021
Pe site se vor afișa notele corelate cu numărul legitimației de concurs.

e.

Contestaţii :

-

contestațiile se pot formula, la adresa udc.medicina@targumures.onmicrosoft.com
în 28 septembrie 2021, în intervalul cuprins între orele 16-18;
f.

Afişarea rezultatelor finale după contestaţii - 28 septembrie 2021

g.

Confirmarea locurilor - 29 septembrie - 1 octombrie 2021

Procedura de confirmare a locurilor și înmatricularea se desfășoară în intervalul
cuprins între 29 septembrie 2021 și 1 octombrie 2021 și constă în efectuarea
următoarelor demersuri :
- depunerea la secretariatul facultății a actelor originale din dosarul de înscriere;
- dovada achitării taxei de înmatriculare (100 RON);
- dovada achitării primei rate din taxa de școlarizare;
- semnarea contractului de studii.

TAXELE DE ȘCOLARIZARE
La specializarea Medicină Dentară, taxa de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022,
este de 5.000 euro/an (programul oferit este de 6 ani, costul total fiind de 30.000 euro).
La specializarea

Balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală, taxa de școlarizare

pentru anul universitar 2021-2022, este de 3500euro/an (programul oferit este de 3 ani,
costul total fiind de 10.500 euro).
La specializarea Asistență de profilaxie stomatologică taxa de școlarizare pentru anul
universitar 2021-2022, este de 3500euro/an (programul oferit este de 3 ani, costul total
fiind de 10.500 euro).

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU TESTUL DE ADMITERE
- Pentru specializarea Medicină Dentară – Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia
omului);
- Pentru specializarea Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare – Biologie clasa a XI-a
(Anatomia și Fiziologia omului)
Denumire structură

Specializarea

Numar

Tematica

intrebari
Medicină

1. Alcătuirea corpului uman

dentară

2.

Funcţiile

fundamentale

ale

organismului uman
Facultatea
Medicină

de

45

A. Funcţiile de relaţie
1. Sistemul nervos
2. Analizatorii
3. Glandele endocrine
4. Mişcarea: sistemul osos, articulaţiile,

sistemul

muscular

B.

Funcţiile

de

nutriţie
1. Digestia şi absorbţia
2. Circulaţia și sângele
3. Respiraţia
4. Excreţia
Asistență

5. Metabolismul

de

profilaxie

C. Funcţia de reproducere Sistemul

stomatologică

reproducător: aparatul genital feminin,
aparatul genital masculin, fiziologia
organelor de reproducere, sarcina şi
30

naşterea
D. Organismul – un tot unitar
Din tematică se exclud: -aplicaţiile
practice -noţiunile elementare de igienă
şi patologie

Balneofiziokin

1. Sistemul osos

etoterapie

2. Sistemul muscular

si

recuperare
medicală

3. Sângele
30

4. Circulaţia
5. Respiraţia
Din tematică se exclud: -aplicaţiile
practice -noţiunile elementare de igienă
şi patologie

Bibliografie: 1. Biologie, manual pentru clasa a XI-a - Cristescu D., Sălăvăstru C., Voiculescu
B., Niculescu C., Cârmaciu R., Editura Corint, Bucureşti, 2014

