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ZOOM pe oferta educațională: Zilele porților deschise la UMF Iași. 

Eveniment dedicat candidaților din spațiul național și internațional 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa organizează, în perioada 19 – 29 aprilie 2021, Zilele 

Porților Deschise, un eveniment online, desfășurat pe platforma ZOOM, care oferă viitorilor studenți un 

ghid complet al ofertei educaționale. Săptămâna viitoare este dedicată programelor de studii în limba 

română, iar în perioada 26-29 aprilie pentru cele în engleză și franceză.  

„Zilele Porților Deschise la UMF Iași este un proiect important, care continuă în mod firesc 

demersurile Universității noastre de promovare a ofertei educaționale. Din cauza contextului 

epidemiologic, anul acesta va fi organizat online, cu prezentări ale facultăților, oportunităților și 

perspectivelor de carieră, urmate, bineînțeles, de sesiuni de întrebări și răspunsuri”, a subliniat prof. 

univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.  

Candidații se pot înscrie pe site-urile orientation.umfiasi.ro (ro, en și fr), prin intermediul formularelor. 

 

https://www.orientare.umfiasi.ro/zilele-portilor-deschise-2021/
https://www.orientare.umfiasi.ro/zilele-portilor-deschise-2021/
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Calendarul evenimentului 

Linia de predare în limba română (19-23 aprilie 2021) 

Interval orar: 13.00 – 16.00 

• Luni, 19 aprilie 2021 – Facultatea de Medicină 

• Marți, 20 aprilie 2021 – Facultatea de Medicină Dentară 

• Miercuri, 21 aprilie 2021 – Facultatea de Farmacie 

• Joi, 22 aprilie 2021 – Facultatea de Bioinginerie Medicală 

• Vineri, 23 aprilie 2021 - Orientare în carieră  

Liniile de predare în engleză și franceză (26-29 aprilie 2021) 

Interval orar: 13.00 – 16.00 (engleză) și 16.00 – 19.00 (franceză) 

• Monday 26 th April - Medicine (en) (13-16) + Médecine (fr) (16-19) 

• Tuesday 27 th April - Dental Medicine (en) (13-16)  + Médecine Dentaire (fr) (16-19) 

• Wednesday 28 th April - Physiotherapy (Balneology, physical therapy and rehabilitation) (en) 

(13-16) 

• Thursday 29 th April – Pharmacy (en) (13-16) 

  

 

 


