
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREȘ 

Marosvásárhelyi „George Emil Palade” Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem 
 

FELVÉTELI KALENDÁRIUM 2023 
 

  Orvosi Kar:  Általános orvosi, Katonaorvosi , Általános 

asszisztensképzés, Általános asszisztensképzés-Besztercei fiók, 

Táplálkozástan és Dietetika, Balneo-fizo-kinetoterápia és rehabilitáció 

Fogorvosi Kar:,  Fogorvos  és  Fogtechnikus képzés, 

 
Gyógyszerészeti Kar: Gyógyszerészet és,Orvosi Kozmetika és 

kozmetikai termékek technológiája 

 

 Orvosi kémia és Kémiai technológia valamint a  Műszaki Kar,  „Petru 
Maior” Bölcsészettudományi Kar, Közgazdaság- és Jogtudományi Kar 

keretében működő alapképzések 

 Online iratkozás 24/24 2023 július 15, 8:00 óra – 2023 július 20, 12:00 óra 
2023 július 15,  8:00 óra – 2023 július 20, 12:00 óra 

2023 július 15,  8:00 óra – 2023 július 19, 12:00 óra – versenysportolók, 
akik a Testnevelés és Sport képzésre iratkoznak   

A Testnevelés és Sport képzésre iratkozó 
versenysportolók dossziéjának értékelése, az 
eredmények kifüggesztése 

 
 2023 július 20– versenysportolók, akik a Testnevelés és Sport képzésre 

iratkoznak   

Gyakorlati próba Testnevelési és Sport képzési 
program keretén belül 

– 
2023 július 21, 9:00 óra, Sala de sport „Anton Pongratz” 

Sportcsarnok/Hozzátartozó sportpályák (str. Gheorghe Marinescu nr. 
38) 

Kizáró jellegű próba a PIPP tanulmányi 
programhoz (Pedagogia învățământului primar 
și preșcolar) 

– 2023 július 21, 9:00 óra, R39 Terem, (Str. Nicolae Iorga nr. 1) 

Nyelvismereti vizsga  2023 július 21- Építészet képzési program (angol nyelvű képzés) 

Felvételi vizsga 2023 július 23 2023 július 24- Építészet képzési program (angol nyelvű képzés) 

Az eredmények kifüggesztése 2023 július 23 
22 iulie 2023 – az összes képzési program az Építészet képzési program 

(angol nyelvű képzés) kivételével 
24 iulie 2023 - Építészet képzési program (angol nyelvű képzés) 

A fellebbezések benyújtása a kifüggesztett mail-
címekre  

rectorat@umfst.ro –A tesztkérdésekkel kapcsolatos fellebbezések 
benyújtása a helyes megoldás kifüggesztését követő első két órán belül. 

admitere2@umfst.ro 2023 július 24, 14:00 óráig 

rectorat@umfst.ro – A felvételi lezajlásához kapcsolódó eljárási hibák 
elleni fellebbezéseket 2023. július 24-én 14:00 óráig kell benyújtani. 

– 

Az elfogadott helyek visszaigazolása, 
újraelosztási kérelmek benyújtása 

2023 július 24 – 2023 július 25 – a helyek visszaigazolása a beiratkozási 
platformon, majd a dossziék benyújtása a karok dékáni hivatalába 

2023 július 22 – 2023 július 24, 14:00 óra – a helyek visszaigazolása a 
beiratkozási platformon  

A dossziék benyújtása a karok dékáni hivatalába 2023 július 24, 08:00 óra – 2023 július 25, 15:00 óra 2023 július 24, 08:00 óra – 2023 július 25, 15:00 óra 

 A listák kifüggesztése a helyek és a 
fellebbezések megerősítése után 

2023 július 26 2023 július 26 

A helyek elosztására vonatkozó fellebbezések  
benyújtása 

2023 július 26 2023 július 26 

A vissza nem igazolt helyek  és a fellebbezések 
eredményeinek kifüggesztése 

2023 július 26 2023 július 26 

A helyek megerősítése az újraelosztás után és az 
újraelosztási fellebbezések eredményeinek 
közzététele 

2023 július 27 – a helyek visszaigazolása a regisztrációs platformon, 
majd a dossziék benyújtása a karok dékáni hivatalába 

2023 július 27 – a helyek visszaigazolása a beiratkozási platformon, majd 
a dossziék benyújtása a karok dékáni hivatalába 
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A dossziék benyújtása a fakultások dékáni 
hivatalába 

 2023 július 27, 08:00-15:00 óra között 2023 július 27, 08:00-15:00 óra között 

* Azok a tanulmányi programok, amelyek esetében a felvételi helyek száma a 2023-as előfelvételi időszak végén lesz ismert (az előfelvételire felvettnek 
nyilvánított jelentkezők visszaigazolásainak függvényében). 
 


