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ELŐFELVÉTELI: IRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 

 

Az előfelvételire történő beiratkozás 2023. április 19-én 8:00 órától  május 31, 12:00 óráig 

online formában  (24/24 óra) történik, kizárólag a beiratkozásra kialakított  admitere.umfst.ro 

platformon keresztül. 

A platformra való zökkenőmentes feltöltés érdekében javasoljuk, hogy a pályázók az online jelentkezés 

megkezdése előtt rendelkezzenek az alábbiakban felsorolt dokumentumok * .PDF vagy * .JPG 

formátumú változatával (legtöbb 2 MB méretű):  

 

- tanulmányi törzskönyv mindkét oldala (foaia matricolă) vagy a tanintézet által (ahol a jelentkező a 
középiskolai tanulmányait végezte/végzi) kiállított egyenértékűségi igazolás (adeverință), amely 
tanúsítja az elvégzett IX-XI osztály eredményeit, valamint a választott szak szempontjából releváns 
tantárgy jegyeinek átlagát (IX-X vagy IX-XI osztály, annak a függvényében, hogy a jelölt szaknak 
megfelelően az adott tantárgyat mely években tanulták); 
 

 

- érettségi diploma, vagy az ezzel egyenértékű diploma (diploma de bacalaureat sau diploma 
echivalentă cu aceasta)-feltöltése minden jelentkező számára kötelező, függetlenül az érettségi 
évétől, a felvételi kalendáriumában megjelölt periódusban: 2023. július 10, 08:00 órától-2023. július 
11, 15:00 óráig; 
 
 

- orvosi igazolás (adeverinţa medicală tip). Az orvosi igazolványokat a családorvos vagy az 
iskolai orvos bocsátja ki. A krónikus betegségben szenvedő jelölteknek a családorvos által 
kiállított igazolást egy szakorvonak is meg kell erősíteni. A krónikus betegségek 
bejelentésének elmulasztása a hatályos jogi következményekkel jár; 
 

 

- a tanulmányok elismeréséről szóló igazolás - csak az Európai Unió tagállamainak, az Európai 

Gazdasági Térséghez tartozó államoknak és a Svájci Államszövetségnek az állampolgárai esetében, az 

UMFST-REG-16 alapképzési ciklus felvételi versenyének szervezéséről és lebonyolításáról szóló 

rendelet 14. szakasza szerint.  

-  születési anyakönyvi kivonat/keresztlevél másolata (copie după certificatul de naştere); 
 
- személyazonossági igazolvány másolata (copie după actul de identitate); 

- a jelölt fotója digitális formában (fotografia candidatului în format electronic); 

- a regisztrációs díj befizetésének igazolása (dovada achitării taxei de înscriere) amennyiben nem 
online fizetés történt; 

https://admitere.umfst.ro/
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- a beiratkozási díj befizetése alóli mentességre irányuló kérelmet igazoló dokumentumok (acte 
doveditoare privind justificarea solicitării scutirii de plata taxelor de înscriere) 
 

 mindkét szülő elhalálozását igazoló dokumentum hitelesített másolata,  árvaházban vagy családi 

elhelyezésben való nevelkedést igazoló dokumentum hitelesített másolata; 

 a jelölt szüleinek oktató vagy oktatói segédszemélyzet státuszát bizonyító igazolás, függetlenül 

attól, hogy aktív vagy nyugdíjas; ezt a bizonyítványt a Tanfelügyelőségnek is jóvá kell hagynia; 

 amennyiben a szülő a Marosvásárhelyi „George Emil Palade” Orvosi, Gyógyszerészeti, 

Tudomány és Technológiai Egyetemen nem oktatói személyként alkalmazott, igazolás a 

egyetemmel való munkaviszonyáról; 

 

- kitöltött és aláírt hozzájárulási nyilatkozat (declarația de consimțământ completată și semnată) 

(letölthető itt vagy a regisztrációs platformról).   

A vizsga beiratkozási díja: 200 lej. 

A díj befizethető: 

1. online, a regisztrációs platformon keresztül 

2. közvetlenül az Egyetemi Pénztárban (str. Gh. Marinescu nr. 38) 2023 április 19 – május 30 

periódusban, 8:00 – 14:00 óra között  

2. közvetlenül az Egyetemi Pénztárban (Gh. Marinescu utca 38-as szám) 2023. április 19. – május 30. 

periódusban, 8:00 – 14:00 óra között  

 

3. banki átutalással (postai megrendeléseket nem fogadunk el) az egyetem számlájára: 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "G.E. Palade" (U.M.F.S.T.) Tg. Mureș    

Str. Gh. Marinescu, Nr. 38 

Județul Mureș, Cod poștal 540142                                           

CF 4322742      

CONT IBAN: RO32TREZ47620F330500XXXX 

TREZORERIA TG. MUREȘ 

A jelölt mentesül a beiratkozási díj befizetése alól: 

a) amennyiben mindkét szülője elhalálozott; 

b)  amennyiben  árvaházban/családi elhelyezésben nevelkedett; 
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c) Amennyiben tanár vagy okatói segédszemélyzet gyermeke függetlenül attól, hogy a szülők/szülő 

jelenleg nyugdíjas-e vagy sem, (legalább egy szülő legyen oktató vagy segédoktató), valamint a 

tanügyben dolgozó szülő által árván maradt gyermek; 

d) a Marosvásárhelyi „George Emil Palade” Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai 

Egyetem alkalmazottai és alkalmazottainak és a volt alkalmazottainak (nyugdíjasok) gyermekei. 

Az a), b) és c) pontban említett feltételek csak a 25 év alatti pályázók számára érvényesek. A 

díjmentesség egy vagy több tanulmányi programra történő beiratkozás esetén érvényes. 

 

A HELYEK VISSZAIGAZOLÁSA AZ ELŐFELVÉTELI SORÁN FELVÉTELT NYERT HALLGATÓK ÁLTAL 

 

 

Az előfelvételi során felvételt nyert jelöltek helyeinek visszaigazolása/helyfoglalása kötelező és 

kizárólagosan  a felvételi kalendáriumában meghatározott periódusban, a regisztrációs platformon 

(online) keresztül történik: 

https://adminfo.umfst.ro/wp-content/uploads/2023/01/calendar-preadmitere_2023.pdf 

ennek elmulasztása a hely következményes elvesztéséhez vezet. 
 

 
Az előfelvételin felvettnek nyilvánított jelentkezőknek 200 lej foglalási díjat kell fizetniük és a 

befizetésről szóló igazolást a foglalással egyidejűleg a regisztrációs felületre fel kell tölteniük. 

 

Az előfelvételi szakaszban felvételt nyert és helyüket lefoglalt jelentkezők online töltik fel érettségi 

bizonyítványukat/bizonyítványukat a következő címen közzétett kalendárium által meghatározott 

időszakban: 

https://adminfo.umfst.ro/wp-content/uploads/2023/01/calendar-preadmitere_2023.pdf 

ennek elmulasztása a hely következményes elvesztéséhez vezet. 
 
 

HELYMEGERŐSÍTÉS 

A felvett jelöltek  a helyük  megerősítésére, a felvételi kalendáriumában meghatározott periódusban, a 
regisztrációs platformot használják (online), amelyet kötelezően a beiratkozáshoz szükséges 
dokumentumok eredeti példányának benyújtása (dosar în original) követ az illető kar Dékáni Hivatalába. 
 

 

https://adminfo.umfst.ro/wp-content/uploads/2023/01/calendar-preadmitere_2023.pdf
https://adminfo.umfst.ro/wp-content/uploads/2023/01/calendar-preadmitere_2023.pdf
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Az egyetemi képzésben ingyenes vagy térítéses/tandíjas helyre felvett jelölt be kell, hogy jelentkezzen a 
regisztrációs platformon, belépve a regisztrációkor létrehozott adatlapra, ahol a helyet 
megerősíti/visszaigazolja és befizeti a 100 lej beiskolázási díjat (taxa de inmatriculare), valamint 
tandíjas hely esetén a tandíj első részletét.  
A helymegerősítést követően, az eredeti dokumentumokat tartalmazó dosszié benyújtása az egyes karok 
Dékáni Hivatalába a felvételi kalendáriumában meghatározott periódusban történik. 

 
 

A dossziénak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia, ezeknek azonosnak kell lenniük a 
regisztrációkor a portálon feltöltött dokumentumokkal: 
  

 a kitöltött tanulmányi szerződés (contractul de studii), amelyet a jelentkezéskor a Dékáni 
Hivatalban kell kitölteni; 

 
 az online regisztráció végén kinyomtatott regisztrációs űrlap (fișa de înscriere); 

 
 érettségi oklevél vagy azzal egyenértékű dokumentum (diploma de bacalaureat sau diploma 

echivalentă cu aceasta), eredeti példány vagy ennek a  hitelesített másolata azok esetében, 
akik egy másik kar hallgatói, valamint egy egyszerű fénymásolt példány; 

 
 a CNRED (Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor) által kibocsátott 

Egyenértékűségi Igazolás (atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat, în original) abban 
az esetben, ha a jelölt román állampolgár vagy az Európai Unió tagállamainak állampolgára vagy 
az Európai Gazdasági Térség és a Svájci Államszövetség államainak állampolgára és külföldön 
szerezte érettségi oklevelét; 

 
 a tanulmányi törzskönyv (foaie matricolă)  vagy azzal egyenértékű igazolás (a középiskolai évek 

átlagával együtt) eredeti változata vagy hiteles másolata, valamint egy egyszerű fénymásolt 
példány;  

 
 a születési anyakönyvi kivonat eredeti és ennek egy egyszerű fénymásolt példánya (certificatul 

de naştere, original și copie simplă);  
 

 a személyi igazolvány eredeti és ennek egy egyszerű fénymásolt példánya (act de identitate, 
original și copie simplă); Külföldi állampolgár és / vagy egy román állampolgár útlevele, ha 
állandó lakóhelye külföldön van (szkennelt másolat), és az állandó lakhelyet igazoló személyi 
igazolvány / igazolás (szkennelt másolat) 

 
 orvosi igazolás (adeverinţa medicală); 

 
 két (2),  személyi igazolvány típusú fotó (2 fotografii tip buletin de identitate);  

 
 a kitöltött és aláírt hozzájárulási nyilatkozat (declarația de consimțământ completată și 

semnată);  
 

 két boríték típusú dosszié (două dosare plic);  
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 az előző évfolyamokon érettségizettek esetében egy közjegyző előtt, saját felelősségre 

kitöltött nyilatkozat (pentru absolvenții de liceu din promoții anterioare, declarație notarială pe 
proprie răspundere) szükséges arról, hogy nem vett részt még eddig egyetemi képzésben, vagy 
ha igen, akkor egy igazolás az egyetemtől, ahol a jelölt hallgató volt vagy befejezett egy 
tanulmányi képzést. Az igazolás kitér arra, hogy a jelölt hány évet végzett el tandíjmentes vagy 
tandíjas képzésben, illetve, hogy a jelölt rendelkezett-e ösztöndíjjal, ha igen, megadva annak 
típusát. 

 
A beszkennelt és az eredeti dokumentumok közötti bármilyen eltérés hamis nyilatkozatnak minősül, 
és a felvételi során elnyert hely elveszítéséhez vezet.  
 


