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2055 de locuri pentru Admiterea 2019 la UMF Iași
Candidații din acest an la concursul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie
„Grigore T. Popa” din Iași vor concura pe 725 de locuri bugetate distribuite astfel:
-

300 la Medicină,

-

55 la Asistență Medicală Generală,

-

10 la Nutriție și Dietetică,

-

89 la Medicină Dentară,

-

34 la Tehnică Dentară,

-

99 la Farmacie,

-

74 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare

-

64 la Bioinginerie.

În plus, sunt puse la dispoziția elevilor din mediul rural 19 locuri (2 - Medicină Dentară, 4 Tehnică Dentară, 6 – Farmacie, 5 - Asistență Medicală Generală și 2 - Nutriție și Dietetică), 6
locuri pentru romi (2 – Medicină, 1 - Asistență Medicală Generală, 1 - Medicină Dentară, 1 Tehnică Dentară și 1 – Farmacie) și 34 locuri pentru români de pretutindeni.
Numărul de locuri cu taxă în lei este de 597, repartizate astfel:
-

178 la Medicină,

-

132 la Asistență Medicală Generală,

-

36 la Nutriție și Dietetică,
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-

70 la Medicină Dentară,

-

39 la Tehnică Dentară,

-

85 la Farmacie,

-

39 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare

-

18 la Bioinginerie.

Studenții internaționali au la dispoziție 624 de locuri pe cont propriu valutar.
„Numărul de locuri pe care-l punem la dispoziția candidaților la admitere în acest an este
același cu cel de anul trecut, suntem la capacitatea maximă de școlarizare. Nu sunt
modificări nici în privința disciplinelor de concurs, iar ponderea Bacalaureatului la media
de admitere rămâne 10%” a declarat prof.univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.
Admiterea la studii superioare în Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din
Iași, pentru toate ciclurile universitare (atât pentru locurile finanțate de bugetul de stat cât și
pentru locurile cu taxă) se realizează numai prin concurs de admitere, în limita locurilor
aprobate pentru anul respectiv. (Metodologia proprie de admitere, aici)
Înscrierile la concursul de admitere la studii universitare de licență vor avea loc în perioada 1520 iulie 2019 iar concursul de admitere va avea loc în data de 24 iulie 2019, sub forma unui test
grilă, cu durata de trei ore. Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a
mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la
Bacalaureat.
Disciplinele de concurs sunt următoarele:
-

pentru specializările Medicină și Medicină Dentară: Biologie clasa a XI-a (Anatomia și
Fiziologia omului) – obligatoriu și Chimie organică sau Fizică – la alegere

-

pentru specializarea Farmacie: Chimie organică – obligatoriu și Biologie vegetală sau
Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – la alegere

-

pentru specializările Asistență Medicală Generală, Tehnică Dentară, Nutriție și
Dietetică: la alegere între Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) sau Chimie
organică

-

pentru specializarea Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare, Biologie clasa a XI-a
(Anatomia și Fiziologia omului)

-

pentru specializarea Bioinginerie – la alegere între Matematică sau Biologie clasa a XI-a
(Anatomia și Fiziologia omului)

Taxa de înscriere la Concursul de Admitere:
-

specializările Medicină, Medicină Dentară, Farmacie – 350 de lei

-

specializările Asistență Medicală Generală, Nutriție și Dietetică, Tehnică Dentară,
Bioinginerie și Balneofiziokinetoterapie și Recuperare – 250 de lei
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Numărul de întrebări dintr-un caiet de teză pentru fiecare disciplină și specializare:
Facultate

 Medicină
 Medicină Dentară
 Farmacie

 Bioinginerie

Nr.
materii

Nr. total de
întrebări

Număr întrebări
materie principală

2

90

54 (60%)*
(Biologie
clasa a XI-a)

75

45 (60%)
(Chimie Organică)

45

45 (100%)
(Biologie
clasa a XI-a)

2

1
15
50

 Asistență Medicală
Generală

1

 Balneofiziokinetoterapie
și recuperare

1

 Nutriție și
dietetică
 Tehnică dentară

45

15 (100%)
(Matematică)
50 (100%)
(Biologie)
45 (100%)
(Chimie Organică)

45

45 (100%)
(Biologie)

45

45 (100%)
(Biologie)

40

40 (100%)
(Chimie Organică)

1

Număr întrebări
a doua materie
obligatorie stabilită de
candidat la alegere
36 (40%)
(Chimie Organică sau
Fizică)
30 (40%)
(Biologie Vegetală sau
Biologie clasa a XI-a)

-

-

-

-

* Procentul din paranteză reprezintă ponderea numărului de întrebări din caietul de teză

Candidații care au ca disciplină de concurs Chimie organică, Fizică sau Matematică vor primi de la
Comisia de admitere, la intrarea în sala de concurs, un minicalculator neprogramabil. Acesta va fi
returnat comisiei la sfârșitul concursului, odată cu predarea tezei.

*****
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), de Consiliul Internațional al Decanilor Facultăților de Medicină de Expresie Franceză (CIDMEF) și
de Confederaţiei Decanilor Facultăţilor de Medicină Dentară de Expresie Total sau Parţial Franceză (CIDCDF). Dintre cei 11.455
de studenți, masteranzi, doctoranzi și rezidenți ai săi (8.821 studenți, 332 masteranzi, 368 doctoranzi și 2.321 rezidenți), 2.573 provin
din 50 de țări altele decât România.
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași este cotată în topurile Times Higher Education World University
Rankings, Times Higher Education New Europe, U Multirank, URAP (University Ranking by Academic Performance), Shanghai
ARWU (Academic Ranking of World Universities)
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