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UMF Iaşi are cei mai mulţi studenţi străini din toată ţara 

 

29.705 de studenți internaționali urmau, în anul universitar 2017-2018, o formă de școlarizare în România, 

se arată într-un centralizator al Ministerului Educaţiei Naţionale, cu date preluate din platforma ANS. 

Dintre aceștia, 22.908 sunt la studii de licență, 3.158 urmează un program de master, 982 sunt înscriși la 

doctorat, 765 la rezidențiat iar 969 sunt în anul pregătitor. 

 

Topul universităţilor cu cel mai mare număr de studenţi străini este condus de Universitatea de Medicină şi 

Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, cu 2581 de studenți, urmată de Universitatea de Medicină și Farmacie 

„Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca cu 2547 de studenți.  

 

Topul universităţilor româneşti în funcţie de studenţii străini este dominat de universităţile de medicină: 

 

Universitatea Nr. de studenți străini 

Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași 2.581 

Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca 2.547 

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați 2.265 

 Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București 1.917 

Universitatea de Medicina și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara 1.745 

 

La Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași studiază 2581 de studenți străini din 50 

de țări. Top 5 ţări cu studenţi care învaţă în UMF Iași: 
- Franța – 658 
- Israel – 605 
- Maroc – 299 
- Grecia – 249 
- Tunisia – 236  
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Pentru anul universitar 2018-2019, UMF Iași pune la dispoziția studenților internaționali un număr de 635 de 

locuri pentru studiile universitare de licență în limbile engleză și franceză, cu taxa în valută, cu 

următoarea repartizare: 

 

Medicină -  în limba engleză – 200 locuri 

Medicină – în limba franceză – 150 locuri 

Medicină Dentară – în limba engleză – 70 locuri 

Medicină Dentară – în limba franceză – 100 locuri 

Farmacie – în limba engleză – 70 locuri 

Balneofiziokinetoterapie și recuperare – în limba engleză – 45 locuri 

 

 

*** 

 

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), 2.466 

provin din 52 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). 

 

 


