Informații suplimentare legate de înscriere și condițiile de participare la concursul de admitere
sesiunea iulie 2020 pentru candidații cetățeni ai unui stat membru al UE, SEE sau CE.
Candidații sunt obligați să trimită la Universitate dosarul de înscriere cu documentele
menționate și SĂ SE ÎNSCRIE ON-LINE (pe platforma dedicată admiterii)!
Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare cetățenii statelor membre ale
Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației
Elvețiene în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce
privește taxele de școlarizare. Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în afara
României se va realiza de către Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor
(C.N.R.E.D.) din cadrul M.E.C. prin intermediul UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș,
înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere, fiecare candidat având obligația de a
prezenta la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaștere a studiilor.
La admiterea la studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să
prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții
abilitate ale M.E.C.!
Dosarele se vor transmite la Universitate prin poștă la adresa:
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu
Mureș, Str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, cod poștal 540142, localitatea Târgu Mureș, județul
Mureș
de la data de 4 iunie 2020 până la data de 3 iulie 2020 (vă rugăm să luați în considerare ca
dosarul să ajungă la universitate pentru înregistrare până la data de 3 iulie 2020).
Date de contact universitate:
Tel: +40 265-21 55 51, interior 173
Fax: +40 265-21 04 07
E-mail: rectorat@umfst.ro
Dosarul de înscriere la Universitate va cuprinde:
a) certificat de studii (diploma de bacalaureat sau o diplomă echivalentă, 2 copii legalizate, în
limba de emitere + 2 traduceri legalizate, în limba română). Diploma de liceu trebuie să
permită candidatului accesul la învățământul superior în țara de origine;
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b) Foaia matricolă (2 copii legalizate, în limba de emitere + 2 traduceri legalizate, în limba
română);
c) Certificat de naștere (copie legalizată + traducere legalizată, în limba română);
d) Teste Medicale: HIV și VDRL;
e) Documente medicale – vaccinuri și un certificat de la medicul de familie în țara de origine care
să ateste că nu suferă de orice boli cronice sau neuropsihice, boli contagioase sau alte boli
care nu sunt compatibile cu viitoarea profesie;
f) Copie de Asigurări de Sănătate (European Health Insurance Card);
g) 2 copii ale pașaportului (paginile 1, 2, 3, 4) /carte de identitate (copii legalizate); h) 4 fotografii
(2,5 cm/3,5 cm);
i) Curriculum Vitae (CV), (datele de contact să fie incluse);
j) Cererea de recunoaștere a studiilor completată și semnată (2 exemplare).
Pentru documentele redactate în alte limbi decât limba engleză se vor prezenta traduceri
legalizate în limba română, în original.

Diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila
Convenției de la Haga, iar diplomele originale emise în statele care nu sunt părți ale Convenției
privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate. Supralegalizarea se aplică de către Ministerul
Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în țara respectivă sau de
către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România
și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale
României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului
Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă.

Adeverința de promovare a examenului de bacalaureat din Italia; Pruebas de Aptitud para el
Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru
examenele naționale pentru liceu general din Grecia; adeverință emisă de Verket för
högskoleservice privind accesul la studii universitare din Suedia; Scholastic Aptitude Test (SAT)
sau ACT din S.U.A. – copie și traducere legalizată în limba română. Se recomandă verificarea
periodică a site-ul universității în cazul în care apar modificări!
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