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1. PREVEDERI GENERALE
(1) Nivelul pregătirii profesionale reprezintă singurul criteriu utilizat în selectarea candidaţilor înscrişi şi
prezenţi la concursul de admitere, la oricare din specializările universităţii.
(2) Concursul de admitere se desfăşoară respectându-se riguros toate reglementările stabilite în acest
sens, asigurându-se obiectivitatea, corectitudinea şi responsabilitatea comisiilor în evaluarea
cunoştinţelor si performantelor candidaţilor.
(3) Admiterea la studii prin concurs în UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca se realizează în două
modalităţi:
a. Concurs de admitere prin probă unică, scrisă, în limba română
b. Concurs de admitere prin evaluarea performanţelor şcolare şi a realizărilor personale ale
candidaţilor, aşa cum rezultă ele din dosarul personal.
(4) Candidaţii admişi în urma concursului de admitere prin probă scrisă, cetăţenii români, ai altor state
membre ale UE, ale Spaţiului Economic European (SEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene, pot
beneficia de locuri bugetate sau locuri cu taxă de studii normală.
(5) Nu sunt admişi la programe de studiu cu desfăşurare în limba română (medicină, medicină dentară,
farmacie) decât candidaţii care susţin examen scris de admitere, cu excepţia celor înscrişi prin
acorduri guvernamentale şi/sau instituţionale bilaterale.
(6) Candidaţii admişi în urma concursului de admitere prin evaluarea performanţelor şcolare şi a
realizărilor personale, cetăţeni români, ai altor state membre ale UE, ale SEE sau ai Confederaţiei
Elveţiene, beneficiază de locuri cu taxă de studii specială.
(7) Cetaţenii din statele terţe care doresc să studieze la UMF Cluj-Napoca beneficiază de locuri cu taxă
de studii specială, conform reglementarilor legale specifice.

2. CONCURSUL DE ADMITERE PRIN PROBA SCRISĂ.
2.1. Măsuri organizatorice
(1) Perioadele de înscriere şi desfăşurare a concursului de admitere, pentru toate specializările din
Universitate, sunt:
- prima sesiune de examen – iulie (datele exacte se stabilesc anual prin hotărâre a Senatului);
- a doua sesiune de examen – septembrie (datele exacte se stabilesc anual prin hotărâre a
Senatului) - se organizează numai dacă, după prima sesiune, rămân locuri neocupate.
(2) Dacă un candidat a urmat studii de licenţă nefinalizate, susţinute de la bugetul de stat, şi este admis în
UMF în urma concursului, acel candidat plăteşte taxă de şcolarizare timp de un număr de ani egal cu cel în
care a beneficiat de susţinere bugetară. *
Dacă un candidat a beneficiat de susţinere bugetară pentru un program integral de licenţă, finalizat sau nu
prin examen de licenţă, acea persoană poate urma doar studii în regim cu taxă. *
La programele de studii pentru care nu este prevăzut concurs de admitere pe locuri cu taxă, candidaţii care au
susţinut examen de admitere şi pot fi admişi doar în regim cu taxă (a IIa, facultate, studii bugetate
nefinalizate) trebuie să aibă nota cel puţin egală cu cea a ultimului candidat declarat admis la buget.
* Candidaţii din categoriile menţionate mai sus vor fi admişi pe locuri suplimentare cu taxă,
locurile pentru care au concurat (bugetate) vor deveni astfel disponibile şi vor fi ocupate în
ordinea descrescătoare a mediilor de către ceilalţi candidaţi care întrunesc condiţiile pentru
ocuparea unui loc bugetat.
(4) Înscrierea candidaţilor este asigurată de către un Birou special creat în acest scop, care functioneaza în
perioadele stabilite prin hotărâre a Biroului Senatului.
a) Înscrierile pentru concursul de admitere din sesiunea iulie se organizeaza în incinta Aulei
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” (clădirea nouă din strada Pasteur nr. 6). În
acelaşi sediu se efectueaza şi vizita medicală obligatorie.
b) Înscrierile pentru concursul de admitere din luna septembrie se organizeaza în incinta Rectoratului
UMF „Iuliu Haţieganu”.

(5) Opţiunile pentru cazare şi masă din timpul admiterii se efectueaza în perioadele de înscriere la concurs,
după cum urmează:
a) pentru sesiunea iulie – la sediul Biroului organizat în Aula Universităţii de Medicină şi Farmacie
„Iuliu Haţieganu”, strada Pasteur nr. 6, respectiv pentru sesiunea septembrie, la Biroul
Administrativ al Universităţii din str. Emil Isac nr. 13.
b) candidaţii şi însoţitorii care beneficiază de cazare în căminele UMF au posibilitatea să cumpere un
abonament la Restaurantul Studenţesc, pe perioada cazării.

2.2. Condiţii generale de înscriere la concursul de admitere
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

(8)

(9)

La concursul de admitere pentru toate specializările se pot înscrie atât cetăţenii României care
sunt absolvenţi de liceu, au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat, indiferent de anul în
care au absolvit liceul şi au susţinut examenul de bacalaureat, cât şi cetăţenii altor state membre
ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei
Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege ca şi pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce
priveşte taxele de şcolarizare. Actualii studenţi ai UMF „Iuliu Haţieganu” nu au dreptul de a se
înscrie la concurs pentru specializarea la care au fost declaraţi admişi la concursuri de admitere
anterioare.
Candidaţii prezintă la înscriere Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată (dacă cel
în cauză s-a înscris în prealabil la o altă facultate, precum şi o adeverinţă, din care să reiasă că
actul de studii original se află la o altă instituţie).
Examenul de admitere scris se susţine în limba română.
Candidaţii care s-au înscris pentru concursul de admitere şi la o altă facultate, prezintă la
înscriere copia legalizată după diploma de bacalaureat şi adeverinţă din care să reiasă că actul de
studii original se află la o altă instituţie, urmând ca până la data începerii anului universitar
(stabilit conform structurii anului universitar) să-şi reglementeze situaţia în conformitate cu
regulamentele UMF „Iuliu Haţieganu”.
În UMF ”Iuliu Haţieganu” nu pot fi parcurşi 2 ani de studii într-un singur an.
Un candidat nu poate urma în acelaşi timp un al 2-lea program de studiu în cadrul UMF ”Iuliu
Haţieganu”.
Candidatul admis la mai multe specializări pe locurile bugetate este obligat să opteze pentru
specializarea la care doreşte să fie finanţat de la bugetul de stat, la o singură instituţie de
învăţământ superior
Studenţii care provin de la instituţii de învăţământ superior particular din România cu
specializări medico-farmaceutice acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, care au fost
declaraţi admişi pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat în urma concursului de admitere, la
aceeaşi specializare, pot beneficia de recunoaşterea studiilor efectuate anterior, prin aplicarea
sistemului ECTS, în conformitate cu regulamentul de echivalare a studiilor.
Falsul în declaraţii este urmat de neînmatricularea / exmatricularea de drept a candidatului /
studentului.

2.3. Înscrierea la concursul de admitere
(1)

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii completează o CERERE DE ÎNSCRIERE. La cererea de
înscriere se anexează următoarele acte:

(2)

Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată (dacă cel în cauză s-a înscris în prealabil
la o altă facultate, precum şi o adeverinţă, din care să reiasă că actul de studii original se află la o
altă instituţie). Candidaţii, care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie a
anului curent, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de
liceu, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu,
termenul de valabilitate şi faptul că diploma de bacalaureat nu a fost eliberată.

(3)

Diploma echivalentă cu cea de bacalaureat (în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut
examenul de bacalaureat în afara României).

(4)

Certificatul de naştere în copie legalizată.

(5)

Adeverinţă medicală, eliberată – după caz – de cabinetele medicale şcolare sau medicul de familie
de care aparţin, din care să rezulte că sunt apţi din punct de vedere medical pentru a urma
pregătirea în specializarea dorită.
i. Candidaţii cu afecţiuni cronice prezintă adeverinţe medicale vizate de comisia
judeţeană Cluj (şi nu de judeţul de domiciliu) de orientare şcolară şi profesională, în
care se menţionează în mod expres gradul deficienţelor, conform criteriilor medicale
de orientare şcolară şi profesională din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 427/1979.
ii. În situaţii deosebite, pentru precizare de diagnostic, candidaţii sunt îndrumaţi într-o
clinică universitară de profil din Cluj-Napoca. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage
după sine consecinţele instituţionale în vigoare.
iii. Adeverinţa medicală este vizată, înainte de înscrierea la concurs, la Cabinetul
medical special organizat, care funcţionează în incinta Aulei Universităţii de
Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din strada Pasteur nr. 6, pe toată durata
înscrierilor, pentru sesiunea iulie.
iv. Pentru a doua sesiune (septembrie), adeverinţa medicală este vizată, înainte de
înscrierea la concurs, la Cabinetul medical al UMF (care funcţionează în cadrul
Biroului de înscrieri organizat la sediul Rectoratului).

(6)

Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua
specializare).

(7)

Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, respectiv diploma de absolvire (colegii
universitare) – în original sau copie legalizată, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ
superior care doresc să urmeze o a doua specializare.

(8)

Patru fotografii dimensiunea 3/4 cm.

(9)

Un dosar plic.

(10) Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere. Taxa de înscriere se poate achita la Biroul
special organizat în incinta Aulei Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din
strada Pasteur nr. 6, pentru sesiunea iulie. iar pentru sesiunea septembrie la caseria Universităţii.
(11) Adeverinţă de la Inspectoratul Şcolar pentru membrii lotului naţional lărgit pentru olimpiada
internaţională de biologie şi de chimie
(12) Acte doveditoare pentru acei candidaţi, care pot beneficia şi solicită scutirea de taxă de înscriere:
i. copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de
ambii părinţi (până la vârsta de 26 ani a candidatului);
ii. adeverinţă de la Casa de copii sau de plasament familial;
iii. copie legalizată a certificatului de deces al părintelui „Erou martir al Revoluţiei”;
iv. adeverinţe pentru copiii cadrelor didactice aflate în activitate, conform legii;
v. adeverinţe pentru copiii angajaţilor UMF„Iuliu Haţieganu” ;
vi. în cazuri excepţionale, Biroul Senatului UMF „Iuliu Haţieganu” poate efectua scutiri
sau reduceri de taxe şi în alte situaţii.
(13) Pentru toţi candidaţii înscrişi, Biroul de înscrieri emite o Legitimaţie de concurs. Pe întreg
intervalul desfăşurării concursului, candidaţii poarta asupra lor buletinul de identitate (cartea de
identitate) şi legitimaţia de concurs.
(14) Taxele de înscriere pentru concursul de admitere sunt stabilite anual de către conducerea
Universităţii. Aceste taxe includ şi taxa de contestaţie la grilă.
2.4. Înmatricularea şi înscrierea olimpicilor

(1)

(2)

Candidaţii la studiile universitare de licenţă, care au obţinut perfomanţe recunoscute la olimpiade
internaţionale, au dreptul să fie înmatriculaţi, fără admitere, în cadrul numărului de locuri alocate de
către MECTS.
● la specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, absolvenţii de liceu cu
diplomă de bacalaureat, care au obţinut premiile I,II,III, recunoscute de către MECTS

Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute la olimpiade naţionale pot fi înmatriculaţi fără
admitere, în cadrul numărului de locuri alocate de către MECTS, în următoarele condiţii:
● la umătoarele specializări: fizică, chimie, biologie, matematică, informatică, absolvenţii de
liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut premiile I, II sau III.
De aceste prevederi pot beneficia candidaţi care au calitatea de olimpic dobândită în ultimii patru ani.
Aceşti candidaţi vor depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu sunt înmatriculaţi cu acest statut
şi la alte specializări.

(3) Lista nominală a acestor candidaţi se aprobă prin ordin al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului.
(4) Membrii lotului naţional lărgit pentru Olimpiada internaţională de biologie şi de chimie vor fi admişicare
au făcut parte din lot în ultimii patru ani, vor fi admişi, la cerere, fără concurs de admitere în UMF
”Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca. Aceşti candidaţi vor anexa la dosarul de înscriere şi o adeverinţă de la
Inspectoratul Şcolar.
2.5. Modul de desfăşurare a concursului
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

În preziua concursului de admitere, la orele 10.00, la afişierul Biroului special de înscrieri (Aula
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, str. Pasteur nr. 6), respectiv la sediul
Rectoratului UMF, se afişaza listele nominale ale candidaţilor, în ordine alfabetică, repartizarea
lor în sălile în care îşi susţin probele scrise, precum şi data şi ora prezentării la concurs.
Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise pe listele afişate şi de a aduce
imediat la cunoştinţa comisiei de admitere, prin secretariatul comisiei, eventualele neconcordanţe
faţă de datele precizate în cererea tip de înscriere sau faţă de actele depuse la dosar.
După începerea concursului, pe listele afişate nu se mai admit nici un fel de modificări.
Candidaţii care nu sunt prezenti în sală în momentul deschiderii plicurilor cu chestionarele de
concurs, pierd dreptul de a susţine proba.
Pentru Specializările Medicină şi Medicină Dentară, teza de concurs – unică – conţine întrebări din
tematica de biologie şi chimie organică, în proporţie egală.
Pentru Specializările Asistenţă Medicală Generală, teza de concurs – unică – conţine întrebări din
tematica de biologie.
Pentru Facultatea de Farmacie, teza de concurs – unică – conţine întrebări din tematica de chimie
organică sau chimie anorganică, la alegere, şi biologie vegetală obligatoriu, în proporţie egală.
Pentru Specializări pentru profesii a căror practicare este reglementată general în Uniunea
Europeană: Radiologie şi Imagistică, Laborator Clinic, Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare,
Tehnică dentară– teza de concurs unică conţine întrebări din tematica de biologie.
Pentru Specializarea Nutritie si Dietetica– teza de concurs unică cuprinde întrebări din tematica
restrânsă de chimie organică sau chimie anorganică, la alegere.
Durata probei scrise este de 2 ore.
Concursul se desfăşoara după sistemul „grilă” al întrebărilor cu răspunsuri multiopţionale.
Pentru concursul de admitere, se foloseşte un sistem de preluare şi corectare computerizată a
lucrărilor candidaţilor.
Lucrările trebuie completate corect, fără ştersături, cu respectarea următoarelor reguli:

(14)
(15)

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

(22)
(23)

(24)

a. pentru completare se foloseste, în mod obligatoriu, pix negru, albastru închis sau, cel mai
bine, carioca neagră cu vârf subţire;
b. pentru marcarea răspunsurilor corecte se colorează (înnegresc) integral căsuţele respective,
iar căsuţele corespunzătoare răspunsurilor greşite se lasă necolorate;
c. nu se admit lucrări cu ştersături sau corecturi care pot produce interpretări eronate din partea
sistemului automat de preluare a răspunsurilor.
Din momentul începerii probei nici un candidat nu poate părăsi sala decât după minimum 30
minute şi numai după ce predă lucrarea şi semnează în borderoul de predare a acesteia.
În timpul probelor de concurs, se interzice folosirea de către candidaţi a mini-calculatoarelor
proprii, a telefoanelor mobile sau a oricaror dispozitive electronice de comunicare. Cei surprinşi
asupra faptului sunt eliminaţi din concurs.
Nu se foloseşte altă hârtie, în afara colilor tip şi a hârtiei ştampilate (pentru ciornă), primite de la
comisie.
Orice fraudă sau tentativă dovedită, care contravine disciplinei sau eticii concursului, se soldează
cu excluderea imediată a candidatului din concursul de admitere.
Excluderea este consemnata într-un proces verbal semnat de către toţi membrii comisiei de
supraveghere din sala respectivă.
Candidaţii care fac greşeli sau ştersături ce pot fi considerate semne distinctive pe chestionar îşi pot
transcrie lucrarea respectivă, fără a depăşi timpul destinat probei.
In aceste conditii, tezele folosite iniţial sunt anulate pe loc, sub semnătură, de către responsabilul de
sală; ele sunt predate comisiei cu colţul obliterat, conţinutul lor nefiind luat în considerare.
Se atenţionează candidaţii să ia în calcul timpul necesar completării unei noi grile de concurs, care
poate fi, uneori, de 15-20 minute, pentru a nu risca expirarea timpului pentru proba de concurs
înaintea finalizării completării noii grile.
În timpul desfăşurării probei, responsabilul şi supraveghetorii de sală nu ofera candidaţilor nicio
indicaţie asupra subiectelor şi supravegheaza atent desfăşurarea corectă a concursului.
După terminarea lucrărilor, candidaţii aşteapta ca supraveghetorii să verifice corectitudinea datelor
înscrise în colţul negru, şeful de sală contrasemneaza alături de numele candidatului, apoi colţul se
obliterează.
Candidaţii predau teza şefului de sală şi semnează tabelul de predare a acesteia.

2.6. Modul de selecţionare a subiectelor
(1) Numărul de întrebări care urmează a fi formulate din fiecare capitol al tematicii de examen este
stabilit în prealabil de către Comisa Centrala de Admitere.
(2) Se are în vederea acoperirea echilibrată a tuturor capitolelor din tematica de admitere.
(3) În preziua examenului se extrag din baza de date a universităţii, un număr de întrebări dublu faţă
de numărul întrebărilor care vor fi formulate.
(4) Avâd la bază numerele extrase, comisia de experţi formulează chestionarele de examen în aşa fel
încât întrebarile să fie, în cea mai mare parte, diferite faţă de cele din baza de date.
(5) În continuare, în acelaşi loc şi în aceleaşi condiţii de securitate, subiectele sunt multiplicate
pentru toti candidaţii.
(6) Întrebările sunt redactate doar în limba română.
(7) Procesul de tragere la sorţi, formulare a întrebărilor şi multiplicarea chestionarelor se petrece în
intervalul de 24 de ore care precede examenul, într-o locaţie securizată din punct de vedere al
accesului şi al comunicaţiilor.

2.7. Rezultatele concursului de admitere

(1) Grilele oficiale de rezolvare a testelor sunt afișate la sediul Rectoratului şi al Comisiei de Admitere
din Str. Pasteur nr. 6, la loc vizibil, în momentul în care se sfârşeşte proba scrisă.
(2) Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de comisia de admitere, se aduc la
cunoştinţa celor interesaţi prin afişare pe pagina de internet a universitatii si la sediul Rectoratului şi
al Comisiei de Admitere din Str. Pasteur nr. 6, la loc vizibil, specificându-se ora şi data afişării.
(3) Lista candidaţilor admişi este afişata în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute. Lista candidaţilor
respinşi este afişată în ordinea crescătoare alfabetic a numelui de familie.
(4) În cazul Facultăţilor de Medicină si Medicină Dentară, având în vedere subiectele de admitere
comune şi posibilitatea opţiunilor, clasificarea candidaţilor admişi este unică.
(5) Respectarea preferinţelor, exprimate de candidat la înscriere, depinde de ordinea descrescătoare a
notelor şi de numărul de locuri disponibile. Are prioritate nota obţinută şi apoi prima opţiune.
(6) Nota minimă de admitere este 5.00.
Algoritmul de corectare :
- întrebări cu 1 răspuns corect: pentru 5 concordanţe se acordă 1 x punctajul întrebării, pentru mai puţin
de 5 concordanţe se acordă 0 puncte
- întrebări cu 2 răspunsuri corecte: pentru 5 concordanţe se acordă 1 x punctajul întrebării, pentru 4
concordanţe 0.5 x punctajul întrebării, iar pentru mai puţin de 4 concordanţe se acordă 0 puncte
- întrebări cu 3 sau mai multe răspunsuri corecte: pentru 5 concordanţe se acordă 1 x punctajul întrebării,
pentru 4 concordanţe 0.5 x punctajul întrebării, pentru 3 concordanţe 0.25 x punctajul întrebării, iar
pentru mai puţin de 3 concordanţe se acordă 0 puncte
*Concordanţa înseamnă colorarea (înnegrirea) integrală a căsuţei cu răspunsul corect, respectiv
necolorarea răspunsurilor greşite.
(7) Criteriul de clasificare este reprezentat doar de ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba
scrisă.
(8) Criteriile de departajare a candidaţilor cu medii egale, care concurează pentru ultimul loc
bugetat, sunt următoarele:
-

-

-

la specializările Medicină şi Medicină Dentară
1. nota obţinută la proba scrisă de chimie
2. media de la bacalaureat
la specializarea Farmacie
1. nota obţinută la proba scrisă de Biologie vegetală
2. media de la bacalaureat
la specializările Nutriţie şi Dietetică, Asistenţă Medicală Generală, Laborator Clinic,
Radiologie şi Imagistică, Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare, Tehnică dentară
1. media de la bacalaureat

2.8. Confirmarea şi renunţarea la calitatea de student
(1) Candidaţii admişi la concursul de admitere au obligaţia de a se înscrie în anul I de studii, la
decanatele facultăţilor, în perioada stabilită anual prin hotărârea Biroului Senatului Universităţii si
publicată prin afişare şi pe pagina de internet a Universităţii, înainte de desfăşurarea examenului de
admitere din luna iulie.
(2) La inscriere se achită o taxă de înmatriculare stabilită prin regulamentul de taxe al universităţii.

(3) În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget, au obligaţia de a
depune, până la data stabilită anual, diploma de bacalaureat (adeverinţă pentru candidaţii care au
promovat examenul de bacalaureat în sesiunea anului curent), în original, la secretariatul facultăţii.
Neprezentarea diplomei de bacalaureat sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a
candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finanţat de la buget.
(4) Dacă un candidat renunţă, voluntar sau prin neprezentare, la calitatea de student dobândită prin
concurs, locul rămas liber se ocupă, în ordine, cu primul candidat respins, în funcţie de ordinea
descrescătoare a mediilor, sau, după caz, este scos la concurs în examenul de admitere din toamnă.
Nu se acceptă cereri de glisare.
(5) Candidaţii admişi în sesiunea iulie, care nu se înscriu în anul I până în data limită stabilită anual prin
hotărârea Biroului Senatului Universităţii, sunt consideraţi, din oficiu, că au renunţat, prin
neprezentare, la calitatea de student. Locul ocupat prin concurs devine vacant şi se redistribuie sau se
scoate la concurs în sesiunea din toamnă.
(6) Renunţarea voluntară la calitatea de student poate avea loc cel târziu până la limită stabilită anual
prin hotărârea Biroului Senatului Universităţii,
(7) Renunţarea voluntară, după înscriere, trebuie anunţată până la data limită stabilită anual prin
hotărârea Biroului Senatului Universităţii
(8) Actele candidaţilor respinşi se restituie acestora, la cerere, pe baza cărţii de identitate. Actele pot fi
restituite şi unor persoane care prezintă procură notarială legalizată.
(9) Taxele plătite de un candidat care renunţă, voluntar sau prin neprezentare, la calitatea de student,
până în momentul renunţării, nu sunt rambursate.
2.9. Contestaţii
(1) Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei se înregistrează la
Biroul special al Admiterii (Aula UMF) şi se depun la Comisia de Admitere, în termen de două ore
de la finalizarea probei scrise. După acest termen, nu mai este posibilă contestarea conţinutului
întrebărilor sau a corectitudinii grilei de rezolvare a testelor .
(2) Contestaţiile privind rezultatele probelor scrise se înregistrează la Biroul special al Admiterii (Aula
UMF) şi se depun la Comisia de Admitere.Contestarea rezultatelor examenului implică achitarea
unei taxe de constestatie al carui cuantum este stabilit anual de conducerea universităţii.
(3) Candidaţii pot contesta doar propriile rezultate.
(4) Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probelor scrise se face în termen de 24 de ore de la
afişarea rezultatelor (începând cu ora şi data afişării acestora).
(5) Grilele constituind obiectul contestaţiei se rescanează, iar comunicarea rezultatelor se face prin
afişare, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
(6) Dacă la recorectare rezultă o medie egală sau superioară celei a ultimului admis, candidatul este
declarat admis.
(7) Comisia de Admitere este singura în măsură să decidă asupra temeiniciei contestaţiilor, iar decizia
comisiei este definitivă.
(8) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii (48 de ore de la momentul afişării
rezultatelor), rezultatul concursului de admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat.

3. CONCURSUL DE ADMITERE PRIN EVALUAREA PERFORMANŢELOR ŞCOLARE
ŞI A REALIZĂRILOR PERSONALE ALE CANDIDAŢILOR
3.1. Prevederi generale
(1) Admiterea la studii prin evaluarea performanţelor şcolare şi a realizărilor personale ale candidaţilor
se desfăşoară în baza unei metodologii convenite cu departamentele interesate din MECTS.
(2) Pot fi admişi la studii, prin concurs de evaluare a performanţelor şcolare şi a realizărilor personale,
cetăţenii români, ai altor state membre ale UE, ale SEE, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai statelor
terţe.
(3) Studenţii admişi la studii prin această metodă pot ocupa numai locuri cu taxă.
(4) Studenţii inmatriculaţi ca urmare a acestei modalităţi de admitere achită taxe după cum urmează:
a. Cetăţenii români, ai altor state membre ale UE, ale SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene – taxa
de studii specială, stabilită anual de către Senatul universităţii;
b. Cetaţenii statelor terţe – taxele prevazute de legislaţia în vigoare.
(5) La liniile cu predare în limbi străine, studenţii sunt admişi doar prin evaluarea performanţelor.
(6) Numărul de locuri disponibile pentru admitere în anul I prin această modalitate este stabilit, în
fiecare an, de către Consiliul fiecărei facultăţi şi validat de Senatul Universităţii.
(7) Evaluarea performanţelor candidaţilor în vederea selecţionării pentru inmatriculare este realizată:
a. de către o comisie constituită pe lângă Biroul Consiliului Profesoral al fiecărei facultăţi;
b. în mai multe etape, al caror calendar este stabilit, anual, prin hotărâre a Biroului Senatului;
c. prin analiza documentelor conţinute în dosarul personal al candidatului;
d. pe baza unor criterii de selectie generale la nivel de Universitate şi specifice pentru fiecare
facultate.
3.2. Criteriile de selecţie
(1) Criteriile de selecţie specifice sunt hotărâte de către Consiliul fiecărei facultăţi.
(2) Ponderea criteriilor de selecţie generale şi specifice este hotărâtă de către Consiliul fiecărei facultăţi.
(3) Criteriile generale aplicate pentru evaluarea performanţelor candidaţilor sunt prezentate în anexa 1.

3.3. Metodologia de depunere a solicitărilor de înscriere. Evaluarea. Anunţarea rezultatelor
(1) Pe site-ul UMF va fi afişat, în limbile română, engleză şi franceză un anunţ (anexa 2), precum şi
un formular - cerere de înscriere si pentru curiculum vitae. (anexa 3).
(1) Candidatul listează anexa 3 (cererea de înscriere), completează formularul de înscriere si cel de
CV şi bifează cu DA sau NU informaţiile relevante..
(2) Pentru toate poziţiile bifate cu DA, candidatul include copii legalizate în limbile română,
engleză, respectiv franceză ale documentelor care atestă veridicitatea informaţiei.
(3) Formularul de solicitare de înscriere împreună cu copiile sunt expediate prin poştă până la o dată
limită (data poştei, ştampila de depunere) sau sunt depuse, personal sau prin intermediari, până
la o dată limită, la registratura UMF (data registraturii).
(4) Pe plic se menţionează Facultatea, şi limba de predare a secţiei pentru care optează candidatul.

(5) Evaluarea dosarelor se realizează numai după achitarea, de către candidat, a unei taxe de
procesare a dosarelor. Taxa este nerambursabilă. Cuantumul taxei este stabilit, anual, prin
hotărâre a Senatului şi face parte din Regulamentul de Taxe al Universităţii.
(6) Evaluarea solicitărilor se realizează de către comisii constituite la nivelul decanatului fiecărei
facultăţi în care se desfăşoară studii în limbi străine. Comisiile sunt alcatuite din 3-4 cadre
didactice şi conduse de către prodecanul cu responsabilităţi didactice.
(7) Fiecare decanat stabileşte criterii proprii de evaluare şi atribuire a punctelor aferente unei
categorii de criterii de evaluare
(8) Cauzele pentru care candidatul nu a depus documentele doveditoare nu sunt luate în considerare
(9) Dosarele depuse sunt evaluate prin prisma criteriilor de selecţie în mai multe etape. Datele
exacte sunt stabilite anual de către biroul Senatului Universităţii
(10)
Candidatii declarati eligibili sunt anuntati prin scrisori sau/si mijloace electronice. Se trimite
un mesaj e-mail de acceptare fiecăruia dintre candidaţii selectaţi. Se trimite un mesaj de
respingere fiecăruia dintre candidaţii care nu au fost selectaţi.
(11)
Rezultatele sunt afişate pe site-ul UMF în termen de 5 zile lucrătoare de la data etapei în care
intră în vigoare criteriile de selecţie sau cel mai târziu pănă în data de 21 septembrie a fiecarui
an.
(12)
Metodologia de depunere a documentelor si termenele pot suferi modificari in functie de
normele specifice publicate de MECTS.
3.4. Alte dispoziţii
(1) Rezultatele selecţiei reprezinta responsabilitatea exclusivă a comisiilor de selecţie
(2) Rezultatele selecţiei nu pot fi contestate.
(3) Înscrierea efectivă în facultate respectă toate cerinţele legislaţiei româneşti în vigoare, precum şi
prevederile regulamentelor UMF
(4) Admiterea la studii la liniile de predare în limbile engleză şi franceză se face numai prin Concurs de
admitere prin evaluarea performanţelor şcolare şi personale ale candidaţilor.
(5) Prin acest tip de concurs pot accede şi la secţiile cu predare în limba română, cetăţenii români, ai
altor state membre ale UE, ale SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene vorbitori ai limbii române, în
limita locurilor aprobate de Senatul universităţii.
(6) Studenţii admisi prin această formă de concurs nu pot beneficia de locuri bugetate sau de taxa
redusa. Ei plătesc taxa normala sau taxele stabilite de legislaţia în vigoare.
(7) Frauda sau tentativa de fraudă se sancţionează prin eliminarea din concurs.
4. Prevederi finale
(1) Conţinutul anexelor 2 şi 3 poate fi modificat, dupa necesităţi, prin hotărâre a Biroului senatului;
(2) Calendarul de depunere a candidaturilor, selecţionare a candidaţilor şi afişare a rezultatelor selecţiei
este stabilit anual, prin hotărâre a Biroului senatului;
(3) După data de 15 octombrie a fiecărui an, nu mai pot fi inmatriculaţi studenţi noi, în UMF “Iuliu
Haţieganu” Cluj-Napoca
(4) Prevederi ale prezentului regulament îşi încetează acţiunea de drept în cazul în care apar, ulterior
adoptării sale, reglementări naţionale cu efect contrar sau diferit.

Anexa 1. Criteriile generale aplicate pentru evaluarea performanţelor candidaţilor

A. Studii postliceale:
a.

B.

C.

D.

E.

Studii universitare absolvite (parţial sau total)
i. Studii de medicina (parţiale)
ii. Studii ale unor profesii asociate medicinei (parţial sau absolvit)
1. asistenţi medicali/nurse
2. paramedici
3. moaşe
4. echivalente specializarilor:
a. kinetoterapie
b. tehnician radiologie
c. laborator
d. tehnician dentar
e. profilaxie dentară
f. asistent de farmacie
g. alte
iii. Studii universitare complementare medicinei (parţial sau absolvite)
1. bioinginerie
2. inginerie de aparatură medicală sau echivalente
3. psihologie
4. biologie
5. chimie
iv. Masterate în domenii înrudite medicinei (absolvite)
1. a se vedea specializările de la punctele ii şi iii
b. Studii medii absolvite în profil
i. Medical (specializări înrudite)
ii. Biologie
iii. Chimie
Studii liceale
a. Cu bacalaureat
i. Media finală a bacalaureatului
ii. Tipul bacalaureatului
iii. Note de la bacalaureat pentru materii specifice
1. Biologie
2. Chimie
3. Fizică
b. Fără bacalaureat (numai pentru ţările în care nu se susţine bacalaureatul la sfârşitul liceului)
i. Tipul de liceu absolvit
ii. Suma notelor/calificativelor în anii de liceu
iii. Suma notelor la biologie
iv. Suma notelor la chimie
Cunoaşterea limbii în care urmează să îşi desfăşoare studiile
a. Certificate specifice de limbă (engleză sau franceză)
b. Absolvirea unor colegii în limbile respective
i. Observaţie: Ponderea şi valoarea diferitelor tipuri de certificate posibile va fi stabilită în
urma consultării cu Catedra de limbi moderne
Activităţi extracuriculare
a. Voluntariat în domenii conexe medicinei/biologiei
b. Experienţa profesională (a lucrat ca angajat calificat/necalificat) în domenii medicale/paramedicale
c. Alte abilităţi sau realizări considerate ca fiind relevante de către candidat
Recomandare
a. O scrisoare de recomandare semnată în original din partea unui tutore considerat relevant de către
candidat.

Anexa 2. Admiterea în UMF “Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca - informaţii pentru candidaţii din străinatate
(model)

1. Informatii de interes general

sfarsitul caruia sunt obligati sa obtina un atestat de
cunoastere a limbii romane.

Ce studii sunt oferite de UMF Cluj-Napoca?
Pot fi urmate studii de licenta in specializarile medicina
si medicina dentara (6 ani, 360 credite ECTS) si farmacie
(5 ani, 300 credite ECTS).
De asemenea, sunt oferite programe de licenta de
asistenta medicala si moase (4 ani, 240 credite ECTS).
Universitatea ofera programe de licenta cu durata de trei
ani (180 credite ECTS) in specializarile:
balneofiziokinetoterapie, tehnician de radiologie si
imagistica medicala, tehnician de laborator clinic,
tehnician dentar, asistenta dentara, asistenta de farmacie,
nutritie si dietetica.
In ce limba se desfasoara studiile?
La specializarile medicina, medicina dentara si farmacie,
studiile se desfasoara in limbile romana, engleza sau
franceza, in primii trei ani de pregatire. In conformitate
cu legile din Romania, incepand cu anul IV, studiile se
desfasoara numai in limba romana.
La toate celelalte specializari, studiile se desfasoara in
limba romana.
Cine poate aplica pentru inscriere?
Pot aplica pentru inscriere la studii in UMF Cluj-Napoca
cetatenii romani, cetatenii UE si cetateni ai unor state
terte.
Conditia minima de aplicare este absolvirea unui liceu
acreditat in tara de origine si a carui diploma sa fie
recunoscuta de Ministerul Educatiei, Cercetarii si
Inovarii din Romania.

Daca nu am sustinut inca examenul de
bacalaureat, nu am obtinut inca diploma de
bacalaureat sau in tara din care provin nu
exista examen de bacalaureat, pot aplica
pentru inscriere?
Da. Aplicatia de inscriere trebuie sa fie insotita de copii
legalizate ale dovezii de absolvire a liceului si a foii
matricole. Diploma de bacalaureat poate fi prezentata
mai tarziu, in momentul inscrierii efective la studii. Lipsa
diplomei de bacalaureat sau a dovezii oficiale de
absolvire a liceului in momentul inscrierii la studii sau
constatarea unor fraude, duce la pierderea automata a
locului obtinut prin selectie si a tuturor taxelor platite
pana in acel moment.

Cate locuri sunt disponibile?
In fiecare an, Senatul Universitatii hotaraste, cu
aprobarea ministerului de resort, numarul maxim de
locuri disponibile. Acest numar este publicat pe pagina
de internet a universitatii.

Cum se desfasoara evaluarea candidatilor
pentru admitere?
Pentru sectiile cu predare in limba romana se
organizeaza concurs scris de admitere. Concursul este
unic si se desfasoara in luna iulie a fiecarui an, la sediul
universitatii. Probele din care se sustine concursul sunt:
- biologie si chimie organica pentru medicina si
medicina dentara;
- botanica si chimie organica sau chimie
anorganica pentru farmacie;
- chimie organica sau chimie anorganica pentru
nutritie – dietetica si asistenta de farmacie
- biologie pentru celelalte specializari.
Concursul se desfasoara numai in limba romana.
Candidatii sunt admisi in ordinea descrescatoare a
notelor de la concurs. Nota minima de admitere este 5. In
Romania, nota maxima este 10.
Pentru liniile cu predare in limbi straine admiterea se
realizeaza prin concurs de evaluare a performantelor
scolare si a realizarilor personale ale candidatilor, in
conformitate cu datele continute in dosarul personal de
aplicatie. Clasificarea candidatilor este realizata in
conformitate cu criteriile de evaluare prezentate in
metodologia descrisa in continuare. Clasificarea
candidatilor, pe baza unui punctaj specific, este
responsabilitatea exclusiva a conducerii fiecarei facultati.
Rezultatele procesului de evaluare nu pot fi contestate.
Cine si cum evalueaza dosarele de aplicatie?
Evaluarea performanţelor candidaţilor în vederea
selecţionării pentru inmatriculare este realizată:
e.
de către o comisie constituită pe lângă
Biroul Consiliului Profesoral al fiecărei facultăţi;
f.
în mai multe etape, al caror calendar este
stabilit, anual, prin hotărâre a Biroului Senatului;
g.
prin analiza documentelor conţinute în
dosarul personal al candidatului;
h.
pe baza unor criterii de selectie generale la
nivel de Universitate şi specifice pentru fiecare
facultate, in parte.

Cum pot studia in limba romana cetatenii straini?
Cetatenii straini care nu vorbesc limba romana pot aplica
pentru locuri de studiu la orice specializare cu predare in
limba romana, cu conditia de a urma, in prealabil, un an
universitar de pregatire si invatare a limbii romane, la

Ce diferenta este intre candidatii admisi prin
concurs si cei admisi prin evaluarea
dosarelor?

Diferentele intre cele doua tipuri de candidati constau in
posibilitatea de finantare a studiilor si cuantumul taxelor
percepute.
Candidatii admisi prin concurs cu proba scrisa pot
beneficia de locuri bugetate de statul roman sau locuri cu
taxa redusa.
Candidatii admisi prin evaluarea dosarelor personale pot
beneficia doar de locuri cu taxa normala (pentru cetatenii
romani si UE) sau cu taxa stabilita prin lege speciala
(pentru cetatenii din tari terte).
Nu exista diferente, privilegii sau discriminari intre
categoriile de studenti, in ceea ce priveste derularea
procesului de invatamant.

Exista o legatura intre cetatenia unui
candidat si forma de admitere pentru care
poate aplica?
La examenul scris de admitere, in limba romana, se pot
inscrie cetateni romani si ai UE. Cetatenii unor state terte
pot beneficia de burse de studii ale statului roman in
conditii prevazute de reglementari speciale.
Pentru admiterea prin analiza dosarului personal pot
aplica cetatenii romani, ai UE si ai statelor terte.

Care sunt taxele de scolarizare si cheltuielile
aferente procesului de aplicatie?
Taxa de scolarizare anuala aplicabila candidatilor nou
inmatriculati, prin analiza dosarelor personale, in anul
universitar 2009 - 2010 este 5000 EURO pentru cetatenii
romani si ai UE. Taxele percepute cetatenilor din state
terte sunt reglementate prin legi speciale.
Universitatea percepe o taxa de procesare a dosarului,
nerambursabila, in valoare de 250 EURO, de la toti
candidatii.
Care este modalitatea de aplicare?
Fiecare candidat trimite prin posta sau remite personal
sau prin intermediari, dosarul de aplicatie, alcatuit in
conformitate cu instructiunile din metodologia de mai
jos.
In termen de o luna de la receptia dosarului, candidatul
primeste raspuns prin posta.

Care este relatia dintre universitate si
institutiile sau persoanele care isi ofera
serviciile de intermediar?
Universitatea confera unor organizatii, prin acorduri,
dreptul de a-i promova imaginea printre potentialii
candidati.
Universitatea nu incheie contracte sau acorduri de
intermediere sau recrutare de candidati. Nimeni nu poate
promite sau garanta un loc de studiu in universitate.
Orice promisiuni facute de terti in numele universitatii
sunt lipsite de acoperire si nule de drept.

Unde pot fi obtinute informatii suplimentare?
Structura care gestioneaza aplicatiile pentru inscriere este
Departamentul pentru Studenti Straini. Date de contact:
Telefon: 0264 - 406843
Fax: 0264 – 507257
e-mail: enrollment@umfcluj.ro
inscriptions@umfcluj.ro
2. Criterii de selectie a candidatilor
Criterii generale de evaluare. Candidatii vor fi
acceptati pentru inscriere in mod preferential, in functie
de indeplinirea, in ordine descrescatoare, a criteriilor de
evaluare a performantelor, dupa cum urmeaza:
a.
detinatorii unui Bacalaureat
International (IB) care au cel putin rezultatul 5 la
Chimie si Biologie;
b.
detinatorii General Certificate of
Education (GCE) cu gradul A sau A+ care au cel
putin B+ la Biologie si Chimie;
c.
detinatorii unei diplome Bachelor of
Science in : stiinte naturale, biomedicale, ale vetii,
chimie, biologie;
d.
media notelor de la bacalaureat,
respectiv media rezultatelor anuale la biologie si
chimie reprezinta cel putin 70% din nota maxima
posibila in sistemul de invatamant din tara de
origine, cu conditia ca nici una din notele individuale
sa nu fie mai mica de 60%;
e.
sustinerea la bacalaureat a probelor de
biologie si chimie;
f.
absolvirea unui liceu acreditat in tara
de origine care sa aiba in curicula biologie si chimie;
g.
absolvirea unui liceu acreditat in tara
de origine si a carui diploma sa fie recunoscuta de
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii din
Romania.
Evaluarea individuala a dosarelor candidatilor cuprinde
si aprecierea:
a. Studiilor postliceale ale candidatului: universitare
sau medii
b. Studiilor liceale ale candidatului: tipul de liceu
absolvit, rezultatele la examenul de bacalaureat /
absolvirea liceului;
c. Dovezii de cunoastere a limbii in care urmeaza sa
studieze, prin existenta unor certificate recunoscute
international;
d. Calitatii activitatilor extracuriculare: voluntariat,
experienta profesionala in domenii conexe
medicinei, alte realizari relevante
e. Scrisorii de recomandare
Evaluarea dosarelor se desfasoara pe masura primirii
acestora.
Fiecare facultate confera criteriilor de evaluare pondere
proprie.
3. Metodologie de aplicatie pentru admitere
Inscrierea la studii este conditionata de respectarea
prevederilor legale privind criteriile minime necesare
pentru urmarea unor studii universitare, precum si a
prevederilor legislative care privesc rezidenta in
Romania pe durata studiilor.

Pentru a fi evaluat in vederea inscrierii, va rugam sa
parcurgeti urmatorii pasi:
- descarcati formularul de aplicatie (Anexa 1);
- tipariti formularul;
- completati cu scris de mana, cu majuscule, toate
campurile cu informatii legate despre dumneavostra;
- bifati cu DA sau NU, dupa caz, informatiile
referitoare la CV-ul dumneavoastra;
- pentru toate item-urile bifate cu DA, includeti
traduceri legalizate/autorizate in limbile engleza,
respectiv franceza, a documentelor care atesta
afirmatiile.
-

Descarcati, tipariti si completati cu scris de mana
formularul de CV (Anexa 2),
Achitati taxa nerambursabila de procesare a dosarului, in
valoare de 250 EURO, in contul
Titular UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI
FARMACIE “IULIU HAŢIEGANU” CLUJ NAPOCA
STR. Emil Isac nr. 13 cod. 400023
CLUJ - NAPOCA
Banca ING BANK
Calea Moţilor nr. 6-8 cod. 400001
CLUJ - NAPOCA
Cont RO 13INGB0003009162507103
CUI 4288047
Swift INGBROBU
- introduceti intr-un plic: formularul de aplicatie
completat, documentele doveditoare, formularul CV
completat si copie dupa dovada de plata; anexati 2
fotografii tip pasaport si copie nelegalizata dupa
pasaport sau carte de identitate (UE);
- adresati plicul catre: Universitatea de Medicina si
Farmacie “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca, Biroul de
studenti straini, Aplicatie, In atentia Facultatii de … ,
sectia de predare in limba …, strada Emil Isac nr. 13,
cod postal 400023 Cluj-Napoca, Romania
- trimiteti plicul prin posta pana cel tarziu in data de
20 iulie 2009 (data stampilei de expeditie a postei)
- plicurile cu acte pot fi depuse si direct la registratura
universitatii, cel tarziu pana in data de 1 august 2009,
data registraturii.
Precizari importante:







Nu exista inscriere on-line;
Dosarele incomplete sunt procesate dar nu sunt
eligibile pentru evaluare;
Dosarele care contin documente doveditoare
nelegalizate sau/si netraduse nu sunt evaluate;
Anexa 1 trebuie sa fie datata si semnata pentru ca
dosarul sa poata fi evaluat;
Documentul dovada de efectuare a platii nu trebuie
sa fie legalizat dar trebuie tradus in limbile engleza
sau franceza, dupa caz;
Nu se accepta completarea sau modificarea
dosarelor de evaluare dupa depunerea lor la
universitate.

Evaluarea va fi efectuata tinand cont de informatiile
cuprinse in dosarul dumneavoastra. Sunt folosite criterii
de evaluare general acceptate de catre conducerea

universitatii, particularizate de catre decanatul fiecarei
facultati, pentru a raspunde necesitatilor proprii de
selectie.
Rezultatele selectiei nu pot fi contestate.
Universitatea nu are nicio responsabilitate in ceea ce
priveste promptitudinea traficului postal. Corespondenta
intrata in Universitate dupa finalizarea procesului de
selectie nu va fi luata in considerare.
Prin selectionarea dumneavostra, Universitatea nu isi
asuma nicio obligatie in ceea ce priveste inscrierea
dumneavostra efectiva la studii. Admiterea spre
inscriere la studii este conditionata de:
 prezentarea tuturor documentelor din dosarul de
evaluare, in original;
 indeplinirea conditiilor legale de inscriere,
 inclusiv recunoasterea si echivalarea studiilor
liceale de catre autoritatile statului roman;
 indeplinirea conditiilor legale de rezidenta in
Romania pe durata studiilor;
 semnarea contractului de studii si
 achitarea obligatiilor financiare.
In cazul in care ati fost selectionat datorita unei fraude
(ati furnizat informatii neconforme cu realitatea),
Universitatea va refuza inscrierea dumneavoastra la
studii.
Atentie!
NU trimiteti documente in original, ci doar copii
autentificate ale acestora;
NU trimiteti documente in limba tarii de origine,
ci doar documente traduse in limbile engleza,
respectiv franceza;
NU trimiteti nicio corespondenta prin e-mail;
includeti un document care sa descrie sistemul de
notare aplicat in institutiile de invatamant pe care leati urmat (echivalentul in note a calificativelor
cuprinse intre nereusit si excelent);
universitatea NU are nicio obligatie si nicio
responsabilitate in relatie cu actiunile unor eventuali
intermediari (persoane fizice sau firme)

Checklist al dosarului de aplicatie:
 Formular de aplicatie (datat, semnat)
 CV (semnat)
 Traduceri legalizate dupa
 Diploma de bacalaureat (certificat de absolvire a
liceului)
 Foaia matricola a studiilor liceale
 Document oficial care descrie sistemul de notare
utilizat in liceul / tara de origine;
 Alte documente relevante, in relatie cu formularul
de aplicatie
 2 fotografii tip pasaport (3/4 cm)
 copie nelegalizata dupa pasaport / carte de
identitate (UE)
 copie tradusa dupa documentul de plata a taxei
nerambursabile de procesare a dosarului.

ANEXA 3: Formular de inscriere si pentru prezentarea curiculum vitae
Anexa 3.a. Formular de solicitare a evaluarii in vederea inscrierii la studii in anul universitar 2009 – 2010, la
linia cu predare in limba ENGLEZA / FRANCEZA (taiati ce nu corespunde)
la Facultatea _______________________________, UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca, Romania
Stimate candidat, va rugam sa aveti bunavointa de a completa datele personale din formularul de mai jos si de
a bifa cu DA sau NU informatiile relevante despre dumneavoastra.
Nume de familie_____________________________Prenume __________________________________ Sex M F
Data nasterii _____________________ Cetatenie: tara_______________________
EU
nonEU
Domiciliul (strada, nr, oras, cod postal, tara, nr. telefon) ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Adresa de e-mail:________________________________________
Item
Intrebare
DA
NU
A. Studii postliceale prealabile
A.1.
Ati absolvit (partial) studii de medicina?
A.2.
Ati urmat/absolvit studii ale unor profesiuni asociate medicinei (asistent medical, nursa,
paramedic, moasa, kinetoterapie, tehnician de radiologie / laborator / dentar / farmacie,
asistenta de profilaxie dentara, altele)?
A.3.
Ati urmat/absolvit studii universitare de: bioinginerie, inginerie de aparatura medicala,
psihologie, biologie, chimie?
A.4.
Aveti diploma de master?
A.5.
Ati absolvit studii medii orientate pe profil medical, de biologie sau chimie?
B. Studii liceale
B.1.
Aveti diploma de bacalaureat? Daca raspunsul este DA, includeti o copie tradusa si autentificata a
B.2.

C.1.
C.2.
D.1.
D.2.
D.3.

diplomei dumneavoastra de bacalaureat care sa contina explicit toate notele obtinute la examenul de
bacalaureat
Ati absolvit liceul? (Doar pentru tarile in care nu exista bacalaureat: includeti o copie tradusa
si autentificata a diplomei dumneavoastra de absolvire a liceului care sa contina explicit toate
notele/calificativele obtinute in anii de liceu.)

C. Competente lingvistice
Aveti certificat de competenta lingvistica pentru limba in care doriti sa urmati studiile?
Ati absolvit colegii/licee cu predare in limba engleza/franceza?
D. Alte activitati
Ati desfasurat activitati de voluntariat in domenii conexe medicinei/biologiei?
Ati lucrat ca angajat in domenii medicale/paramedicale?
Aveti abilitati sau realizari pe care le considerati relevante pentru a fi admis la studii
medicale?
E. Scrisoare de recomandare
Atasati o scrisoare de recomandare din partea unui tutore pe care il considerati relevant.
(Observatie: Scrisoarea poate fi sigilata sau nu. Ea trebuie sa contina date clare de identificare si
contact a tutorelui (adresa, nr de telefon, adresa de e-mail) si trebuie sa fie semnata olograf de catre
tutore)

Subsemnatul declar pe proprie raspundere ca:
1.
Afirmatiile din fisa de inscriere, CV si dosarul de
aplicatie insotitor sunt conforme cu realitatea;
2.
Am luat la cunostinta si accept faptul ca in cazul
selectionarii mele datorita unei fraude (am furnizat informatii neconforme cu realitatea), Universitatea va refuza
inscrierea mea la studii si toate taxele achitate pana in acel moment sunt declarate nerambursabile;
3.
Am luat la cunostinta si accept faptul ca taxa de
procesare a dosarului este nerambursabila.
4.
Am citit si am luat la cunostinta prevederile informatiilor
pentru candidatii din strainatate, privind admiterea in UMF Cluj-Napoca in anul universitar 2009 – 2010.
Data______________________,

Nume________________________________,

Semnatura __________________

Anexa 3 b.

Curriculum Vitae
Informatii personale
Nume / prenume
Adresa

(numar, strada, cod postal, oras, tara)

Telefon

Mobil:

E-mail
Nationalitate
Data nasterii
Gen
Experienta de munca
Date

Adaugati o intrare separata pentru fiecare pozitie relevanta ocupata .

Ocupatia / pozitia
Nume / adresa angajator
Educatie
Date

Adaugati o intrare separata pentru fiecare curs relevant absolvit

Calificarea dobandita
Aptitudini ocupationale dobandite
Denumirea si tipul organizatiei care
a oferit programul
Nivelul in clasificari nationale sau
internationale
Aptitudini personale
Limba materna
Alte limbi
autoevaluare
Satisfacator, accptabil, bine, foarte
bine

intelegere
ascultare

vorbire
citire

Interactiune
vorbita

scris
Prezentare

Limba 1
Limba 2
Aptitudini sociale
Competente si aptitudini in IT
Alte competente si aptitudini
Alte informatii relevante

Data______________________, Nume______________________________, Semnatura __________________
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