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1.502 de absolvenți ai UMF Iași depun Jurământul lui Hipocrate 

 

Cei 1502 de absolvenţi ai Facultăților de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie și Bioinginerie ale 

Universităţii de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi fac pasul din viaţa de student în cea 

de medic, medic dentist, farmacist, bioinginer, asistent medical, nutriționist, tehnician dentar 

sau fizioterapeut, miercuri, 27 iunie, în cadrul Ceremoniei de Absolvire a Promoției 2018. 

Evenimentul-maraton, aflat la a cincea ediție, va avea loc pe Esplanada UMF unde vor participa 

peste 5000 de persoane - absolvenți, cadre didactice, părinți, prieteni, etc - din peste 50 de țări, 

de diferite etnii și de diferite religii, sub semnul comun al diversității și multiculturalității, valori 

emblemă ale universității de medicină ieșene. 

Cu începere de la ora 10, va avea loc Ceremonia de Înmânare a Certificatelor de Absolvire tuturor 

absolvenților. Rând pe rând, fiecare absolvent va fi felicitat de decanul facultății pe care a 

absolvit-o și va primi o diplomă și o floare de la decanul de promoție. 

De la ora 19.00, va avea loc Ceremonia festivă, în cadrul căreia proaspeții absolvenți vor primi 

salutul conducerii Universității, al rectorului - prof.univ.dr. Viorel Scripcariu, care va premia șefii 

de promoție.  

Cursul festiv din cadrul Ceremoniei de Absolvire a Promoției UMF Iași 2018 va fi susținut de 

prof.univ.dr. Eugen Târcoveanu iar jurnalistul Adelin Petrișor le va povesti tinerilor, într-un 

discurs motivațional, despre cum este să faci totul „din pasiune”.  

La finalul Ceremoniei, în momentul culminant, Promoţia UMF Iași 2018 va depune Jurământul lui 

Hipocrate. 
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Promoția UMF Iași 2018 în cifre 

 

Facultatea Specializarea  Română Engleză  Franceză 

Medicină 

Medicină  468 104 88 

Asistență Medicală Generală 171   

Nutriție și Dietetică 26   

Medicină 
Dentară 

Medicină Dentară 149 45 50 

Tehnică Dentară 73   

Farmacie Farmacie 154 24  

Bioinginerie 
Medicală 

Bioinginerie Medicală 54   

Balneofiziokinetoterapie și 
Recuperare 

96   

TOTAL - 1502 

 

 
 

 

 

 

 

 

*** 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a fost fondată în 1879, fiind una dintre cele mai 

vechi instituții de învățământ superior din România. UMF Iași face parte din Grupul celor 12 Universități de Educație 

și Cercetare Avansată. Cele patru facultăți – Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea 

de Farmacie și Facultatea de Bioinginerie Medicală – sunt acreditate de Asociația Română de Asigurare a Calității în 

Învățământul Superior (ARACIS) iar managementul educațional instituțional este certificat de forul european de 

evaluare European University Association (EUA) - Institutional Evaluation Programme (IEP) și de Consiliul 

Internațional al Decanilor Facultăților de Medicină de Expresie Franceză (CIDMEF). Dintre cei 11.759 de studenți, 

masteranzi, doctoranzi și rezidenți ai săi (8.717 studenți, 317 masteranzi, 341 doctoranzi și 2.384 rezidenți), 2.581 

provin din 50 de țări altele decât România, ceea ce face Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din 

Iași cea mai cosmopolită instituție de învățământ superior din estul Europei.  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași este singura instituţie de învăţământ medical românesc 

cotată în topul Times Higher Education World University Rankings 2017-2018 și Times Higher Education 2018 New 

Europe. La indicatorul vizibilitatea academică la nivel internațional, UMF Iași se situează pe primul loc în țară și în 

primele 500 de universități din lume (locul 428). 

 

 


