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TRADIȚIE ȘI EXCELENȚĂ  
ÎN EDUCAȚIE 
1879 - 2018 



• Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, instituție de 

învățământ înființată în 1879, este una dintre cele mai prestigioase școli medicale 

din Europa. 

• UMF Iași reunește 4 facultăți - Medicină Generală, Farmacie, Medicină Dentară și 

Bioinginerie Medicală, iar diplomele sale sunt recunoscute în toate țările europene. 

 

139 de ani de învățământ medical superior 



• Facultăți: 4 

• Studenți: 8766 

• Studenți străini: 2599  

• 50 de naționalități 

• Masteranzi: 321 

• Doctoranzi: 359 

• Medici rezidenți: 2256 

• Profesori: 850 

 

Universitatea, în cifre 



FACULTATEA DE MEDICINĂ 
Înființată în anul 1879 



FACULTATEA DE MEDICINĂ 
 

STUDII DE LICENȚĂ: 

Specializarea ”MEDICINĂ”: 6 ani,  

360 de credite în limbile română, engleză și franceză 

Specializarea ”ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ”: 4 ani, 

240 de credite, în limba română 

Specializarea ”NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ” – 3 ani, 

180 de credite, în limba română ► 

► 

► 



FACULTATEA DE MEDICINĂ 

Departamente SSMI  
SCOPH – Departamentul de Sănătate Publică  

SCORA – Departamentul de Sănătate Sexuală și Reproductivă, inclusiv HIV/SIDA 



SCOME – Departamentul de Educație Medicală 



SCOPE & SCORE – Departamentul de Burse 



SCORP – Departamentul de Drepturi ale Omului, Refugiați și Pace 



FACULTATEA DE MEDICINĂ 

 Divizia de Training 

 Departamentul de Cultură 

 Departamentul Social 

 Departamentul Sport 

 Divizia IT 

 Divizia PR & Marketing 

 Divizia de Fundraising 



FACULTATEA DE MEDICINĂ 

Balul Bobocilor 

• 7 ediții 

• Peste 1200 de participanți 



FACULTATEA DE MEDICINĂ 
DENTARĂ 
Înființată în anul 1948 



• Studii de licență: 

• Specializarea ”Medicină Dentară”: 6 ani, 360 de credite în limbile română, engleză și 

franceză 

• Specializarea ”Tehnică Dentară”: 3 ani, 180 de credite în limba română 

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ 



• Societatea Studenților Stomatologi Iași a fost fondată în 1992 

și întrunește în prezent peste 300 de studenți ai Facultății de 

Medicină Dentară din cadrul UMF Iași. 

• Scopul nostru este de a angrena studenții în diverse activități 

extracurriculare, cultural-sportive, manifestări educaționale 

și științifice cât și social-filantropice. 

 

SOCIETATEA STUDENTILOR STOMATOLOGI IASI  



• Congresul Internațional de Medicină Dentară pentru Studenți și Tineri Medici STOMis  

- de departe cel mai important proiect al societății, ajuns la cea de a XII-a ediție, numărul de participanți 

și de lucrări științifice crescând în fiecare an. Cu un număr de peste 500 de studenți și rezidenți 

participanți din Iași, Cluj, București, Timișoara, Constanța, Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, dar și de peste 

granițe - Republica Moldova și chiar India.  

• -manifestari sportive : FESTUDis, Universitariada, Intern Championships  

• -schimburi de experienta : CLUJ , TIMISOARA , SIBIU , BUCURESTI , TIRGU MURES  

• -activitati de team-building 

• -workshopuri si conferinte  

• -proiecte de profilaxie si igiena oro-dentara  

• -activitati social filantropice  

• -petreceri si tabere motivationale  

Proiecte și manifestări studentești  



FACULTATEA DE FARMACIE 
Înființată în anul 1913 



De ce să alegi profesia de Farmacist 

Singurul specialist care 
cunoşate totul despre 

medicament (efecte terapeutice, 
mecanism de acţiune, indicaţii terapeutice, 

efecte adverse, contraindicaţii, interacţiuni)  

Farmacistul este singurul specialist care cunoaşte totul despre medicament 
(efecte terapeutice, mecanism de acţiune, indicaţii terapeutice, efecte adverse, 
contraindicaţii, interacţiuni medicamentoase)  

Farmacistul este specialistul care recomandă medicamente şi informează 
pacienţii asupra efectelor terapeutice ale acestora 

Farmacistul este un bun consilier pentru pacient  

Profesionalismul, dăruirea, diplomaţia, respectul şi corectitudinea se 
împletesc, reprezentând cartea de vizită a unui Farmacist 



• Student la Facultatea de Farmacie 

 

 

• organizaţie studenţească de reprezentare a studenţilor, profesională, apolitică, non-profit 

• scop: promovarea şi apărarea intereselor studenţilor farmacişti pe plan ştiinţific, cultural, social 

şi civic 

• dezvoltarea personală şi a unor serii de abilităţi şi competenţe sociale 

• valorificarea informaţiilor dobândite în timpul facultăţii 

 

 

Societatea Studenţilor Farmacişti Iaşi 

Federaţia Asociaţiilor Studenţilor Farmacişti România 



• Student la Facultatea de Farmacie Iaşi 

• Proiectul Interfarma 

• Programul SEP (Student Exchange Program) 

• Congresul Studenţilor Farmacişti din România 

• Sesiuni de comunicări ştiinţifice 

• Pharma Quiz şi Rişti şi câştigi…cunoştințe 

• Campanii de informare: Anti-Tabac, STOP TBC, Anti-SIDA, Info-Diabet 

• Campania Automedicația–comoditate sau inconştienţă? 

• Sănătate prin mişcare 

• oBIGsity 

 



Societatea Studenților Farmaciști Iași 





Antihepatită     interPRACTIS 



Conferințe 
internaționale          Interfarma 



Congresul Național al Studenților Farmaciști din 
România 



3 mituri despre 
 Facultatea de Farmacie 



La facultatea de Farmacie nu sunt băieți  



Trebuie să vii de la mate-info sau știinte ale naturii 



Se învață 
doar chimie 





FACULTATEA DE  
BIOINGINERIE MEDICALĂ 

Profesorul George Emil Palade, singurul român laureat al Premiului Nobel 
pentru medicina si fiziologie, profesor la Departamentul de Bioinginerie, 
Universitatea San Diego, California, împreună cu: 

- Directorul Departamentului de Bioinginerie 

- Directorul Institutului de Bioinginerie din San Diego,  

au analizat şi apreciat pozitiv misiunea, obiectivele şi planurile de 
învăţământ ale Facultăţii de Bioinginerie Medicala din Iaşi.  

25 de ani 

Tel: 0232-213573, bioinginerie@umfiasi.ro 



FACULTATEA DE BIOINGINERIE MEDICALĂ 
Educatie – Studii de licenta / Studii de masterat 

 Specializarea Bioinginerie – 4 ani 

Admitere: alegere între Matematică sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)  

• Bioinginer 

Specializarea Balneo-fizio-kinetoterapie și recuperare – 3 ani 

Admitere: Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)  
• Fizioterapeut 

Bioingineria reabilitarii  

Bioinginerie clinica 

Biotehnologii medicale si 
biomateriale avansate 

Biomedical Engineering 

Tel: 0232-213573, bioinginerie@umfiasi.ro 



Descoperi, explorezi, participi la cele mai recente progrese, provocări și oportunități în domeniul 

științelor biomedicale: 

Bioinstrumentație si tehnici medicale  

Bioinformatică  

Biotehnologii medicale si substante bioactive 

Biomateriale si tehnologii de protezare  

Biomecanică 

 

STUDIAZĂ LA FACULTATEA DE BIOINGINERIE MEDICALĂ - 

Bioinginerie 



Producerea de compusi bioactivi cu proprietati farmaceutice, alimentare, cosmetice - 

antibiotice, aminoacizi, vitamine, alcooli, proteine etc. + monitorizare inteligenta a 

echipamentelor, software, modelare si simulare matematica 

BIOTEHNOLOGIE, BIOCOMPATIBILITATE, BIOSENZORI   

...o provocare! 

 

FACULTATEA DE BIOINGINERIE MEDICALĂ 

Tel: 0232-213573, bioinginerie@umfiasi.ro 



Proteze bioartificiale, biomateriale, inginerie tisulara (realizarea de ţesuturi funcţionale  și 

organe bioartificiale in vitro care conțin componente biologice alături de materiale sintetice), 

medicina regenerativa, biopolimeri, tesuturi si organe artificiale, biocompatibilitate, toxicitate, 

experimente pe animale  

PROTEZARE, ORTEZARE, INGINERIE TISULARA    
    

...captivant! 
 

FACULTATEA DE BIOINGINERIE MEDICALĂ 

Tel: 0232-213573, bioinginerie@umfiasi.ro 



LABORATOARE ȘI SIMULATOARE MODERNE 

FACULTATEA DE BIOINGINERIE MEDICALĂ 

- Conform statisticilor realizate de O.M.S. la nivelul anului 2017 indicatorul specific ”nr. 

Bioingineri/10.000 de locuitori” pentru Romania este de 0,64, procent mult inferior celor 

din țări precum Islanda (1,7), Israel (2,48), Finlanda (2,73) sau Singapore (5,71)                      

     Nevoia de bioingineri pe piata muncii  
 

 
Tel: 0232-213573, bioinginerie@umfiasi.ro 



- Asigura suportul tehnic si intretine echipamentele clinice, 
dispozitivele inteligente de monitorizare și terapie 

- Abilitati in prelucrarea biomaterialelor si pentru obtinerea si 
utilizarea dispozitivelor medicale implantabile, proiecteaza și 
dezvolta echipamente inteligente de protezare 

- Abilitati in sinteza, evaluarea, testarea compusilor bioactivi si 
in monitorizarea si conducerea proceselor biotehnologice 

- Elaboreaza sisteme informatice medicale pentru susţinerea 
informaţională a proceselor de diagnostic şi tratament 

 

Bioinginer 

Tel: 0232-213573, 

bioinginerie@umfiasi.ro 

FACULTATEA DE BIOINGINERIE MEDICALĂ - COMPETENȚE 

KEEP CALM and LOVE MEDICAL BIOENGINEERING 



STUDIAZĂ LA FACULTATEA DE BIOINGINERIE MEDICALĂ – 

Balneofiziokinetoterapie si recuperare  

• Kinetologie/kinetoterapie, Terapie manuala 

• Electroterapie 

• Neurologie si Recuperare in boli neurologice, cardiovasculare 

• Recuperare in ortopedie si traumatologie 

• Reumatologie si recuperare in boli reumatologice 

• Tehnici de reabilitare neuro-cognitiva 

• Pediatrie si recuperarea copilului 

• Recuperare postoperatorie  

• Oncologie si ingrijiri paliative 

Fiziokinetoterapeut  – COR 2018 - 226401 

Tel: 0232-213573, bioinginerie@umfiasi.ro 



Recuperare  motorie, electroterapie, hidroterapie, termoterapie, asistenţă kinetică, terapie fizică şi 

recuperare medicală în scopul refacerii funcţiilor diminuate și creşterii nivelului funcţional 

KINETOTERAPIE, FIZIOTERAPIE ȘI RECUPERARE MEDICALĂ     
            ...despre astea stim chiar multe! 

FACULTATEA DE BIOINGINERIE MEDICALĂ 

Tel: 0232-213573, bioinginerie@umfiasi.ro 



    
    

Balul Bobocilor  

BIM & BFKT 

Conferința Națională de Bioinginerie 

pentru Studenți și Tineri Cercetători 

                       (21 ediții) 

(14 ediții) 

(6 ediții) 

UMF Tennis Open 

         (6 ediții) 

Team-Building 

Winter-Camp 

Training-uri 

Workshop-uri 

FeStudIS 

Asociația Studenților Bioingineri                 

(ASB Iași) 
Vârstă: 21 ani 

#ASBînADN 

Motto:  

„Împreună construim caractere!” 

Tel: 0232-213573, bioinginerie@umfiasi.ro 



FACILITĂȚI STUDENȚEȘTI 



• UMF Iași acordă 1281 de burse cu 

valoare între 578 și 1.000 de lei 

 

• Bursele de performanță – 1000 lei 

• Bursele de merit – 680 de lei  

• Bursele de studiu - 600 de lei  

• Bursa socială - 578 de lei. 

Bursele studențești la UMF Iași 



Mobilități: ERASMUS 
Erasmus, cel mai cunoscut program de schimb de studenți din 

lume, a fost „îmbrățișat” de UMF Iași în urmă cu 18 ani. De 

atunci, peste 600 de studenți UMF-iști au avut șansa de a studia 

în universități de medicină de prestigiu, din toată Europa.  

 

 



Cazare și cantină la UMF Iași 

UMF Iași are 1699 de 

locuri în 9 cămine. 

Prețul cazării variază 

între 150 și 430 de lei. 

Studenţii pot servi masa la 

“Bufetul Studenţesc” din incinta 

Universităţii. Costul unui meniu - 

felul I, II și desert - este de 

aproximativ 12 lei. 



• Reprezentarea studenților în  

Senatul UMF Iași este de 25%.  

• Studenții au reprezentant în  

Consiliul de Administrație al UMF Iași 

Reprezentare studențească 

în conducerea Universității 



ADMITEREA 
la Universitatea de Medicină și Farmacie  

“Grigore T. Popa” Iași 



• Ponderea notei de la Bacalaureat este 10% din media finală 

• Concursul de admitere constă în teză scrisă, tip grilă (durata 

de desfăşurare a probei scrise este de 3 ore, într-o singură zi): 

• la două materii – MEDICINĂ, MEDICINĂ DENTARĂ ȘI FARMACIE 

• la o singură materie – BIOINGINERIE, ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ, 

NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ, TEHNICĂ DENTARĂ ȘI  

BALNEO-FIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE  

ADMITEREA la UMF Iași 



• Concursul de admitere constă în teză scrisă tip grilă la 2 materii 

• Pentru MEDICINĂ şi MEDICINĂ DENTARĂ – Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia 

Omului) (obligatoriu) şi Chimie Organică sau Fizică (la alegere) 

• Pentru FARMACIE – Chimie Organică (obligatoriu) şi Biologie Vegetală sau Biologie  

clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia Omului) (la alegere) 

• Ponderea în calculul notei la teză a materiei principale (obligatorii) este de 60%, iar a 

materiei la alegere este de 40%. 

ADMITEREA la UMF Iași 



• Concursul de admitere constă în teză scrisă tip grilă la o materie 

• 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)  

ADMITEREA la UMF Iași 



Pentru anul universitar 2020/2021, UMF Iasi a pregătit un număr de 728 locuri fără taxă și 639 locuri cu taxă. 

• Facultatea de Medicină: Specializarea Medicină 

 

 

 

• Facultatea de Medicină: Specializarea Asistență Medicală Generală 

 

 

 

• Facultatea de Medicină: Specializarea Nutritie si Dietetica 

Repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în anul 
universitar 2020/2021 

locuri fără taxă locuri cu taxă locuri protecție socială locuri mediul rural locuri rromi 

299 200 12 2 1 

locuri fără taxă locuri cu taxă locuri protecție socială locuri mediul rural locuri rromi 

56 131 1 4 1 

locuri fără taxă locuri cu taxă locuri protecție socială locuri mediul rural locuri rromi 

11 34 1 2 - 



 

• Facultatea de Medicină Dentară: Specializarea Medicină Dentară 

 

 

 
• Facultatea de Medicină Dentară: Specializarea Medicină Dentară 

 

 

 

 

• Facultatea de Medicină Dentară: Asistență de Profilaxie Stomatologică 

 

 

locuri fără taxă locuri cu taxă locuri protecție socială locuri mediul rural locuri rromi 

84 74 1 2 - 

locuri fără taxă locuri cu taxă locuri protecție socială locuri mediul rural locuri rromi 

84 74 1 2 1 

locuri fără taxă locuri cu taxă locuri protecție socială locuri mediul rural locuri rromi 

9 14 1 2 - 



• Facultatea de Farmacie: Specializarea Farmacie 

 

 

 

 

• Facultatea de Bioinginerie Medicală: Specializarea Bioinginerie 

 

 

 

 

• Facultatea de Bioinginerie Medicală: Specializarea Balneo-fiziokinetoterapie și Recuperare 

locuri fără taxă locuri cu taxă locuri protecție socială locuri mediul rural locuri rromi 

98 89 2 2 - 

locuri fără taxă locuri cu taxă locuri protecție socială locuri mediul rural locuri rromi 

66 16 1 - - 

locuri fără taxă locuri cu taxă locuri protecție socială locuri mediul rural locuri rromi 

74 38 1 - - 



EVENIMENTE UMF IAȘI 



DESCHIDEREA FESTIVĂ A ANULUI UNIVERSITAR 



ZILELE UMF 



CEREMONIA DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 



Participanți: 1562 absolvenţi + cca 3000 părinți, prieteni, etc 

CEREMONIA DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 



CONFERINȚELE UMF IAȘI 



PROGRAME PENTRU ELEVI: 

VIZITE ÎN UMF IAȘI 





PROGRAME PENTRU ELEVI:  

PORȚI DESCHISE LA UMF IAȘI 



REȚINEȚI!  
PORȚI DESCHISE LA UMF IAȘI  

VĂ AȘTEPTĂM!  





Iași – istorie și cultură 

Palatul Culturii 
Mitropolia Moldovei și Bucovinei 

Muzeul Unirii 

Piața Unirii Teatrul Național Iași 



Iași – istorie și cultură 

Biserica  

Trei Ierarhi 

Biblioteca Centrală Universitară 
Palatul Roznovanu 

Bojdeuca lui Ion Creangă 

Mănăstirea Golia 

Castelul lui Sturza de 

la Miclăușeni 

Biserica Romano-

Catolică 



Iași - oraș al teilor 

Parcul Copou – Teiul lui Eminescu 

Grădina Botanică Anastasie Fătu 



Iași - sănătate prin mișcare 

Parcul Expoziției  

Stadionul Emil Alexandrescu Sala Sporturilor  Patinoar Palas 

Pistă de bicicletă de-a 

lungul râului Bahlui 

Complexul World Class 



Iași – timp liber 

Zona de agrement Ciric 

Grădina Palas 

Zona de agrement Hamak 



Iași - timp liber 

Centrul comercial Palas Mall 

Centrul comercial Iulius Mall 



• BENEFICIAR: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

• PARTENERI: P1 - S.C. SIVECO România S.A. București; P2 - Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași; P3 - Universitatea din 
Craiova; P4 - Universitatea "Danubius" din Galați; P5 - Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău 

• PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 27.05.2019 – 26.05.2021 

• VALOAREA totala eligibila a proiectului: 6.845.959,60 lei, din care asistenta financiara nerambrusabila 5.747.469,61 lei.  

• OBIECTIV GENERAL: Combaterea abandonului universitar şi creşterea atractivităţii învăţământului terţiar  
în cadrul a 5 universităţi partenere din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est şi Sud-Vest Oltenia prin intermediul unui pachet complex de acţiuni unitare 
şi corelate. 

• REZULTATE AŞTEPTATE 
250 de elevi care beneficiază de sprijin pentru participare la învăţământul terţiar ca urmare a derulării campaniilor de conştientizare, în cele 3 regiuni de 
dezvoltare, dintre care minim 50 – Partener 2: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi. 

• GRUPUL TINTA: Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași, selectează minim 50 de elevi în   special cei care provin din grupuri 
vulnerabile, cu accent pe populatia romă, cei din mediul rural şi elevii netradiţionali. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Creşterea calității progr amelor de studii universitare prin formarea resursei umane şi promovarea culturii antreprenoriale 
în rândul studenților - ProForm”    
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DE CE SA FII STUDENT LA UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T. POPA DIN IASI: 

10 motive pentru a fi absolvent UMF Iasi:  

• Independent 

• Respect 

• Flexibilitate 

• Varietate 

• Influenta 

• Recompensa 

• Incredere 

• Modestie 

• Fascinatie 

• Munca in echipa 

Ce inseamna sa fii profesionist in domeniul biomedical: 

• Sa-ti iubesti semenii 

• Sa ai vocative (compasiune, rabdare) 

• Sa fii dedicat 

• Sa ai ambitie 

• Sa ai putere de munca 

• Sa fii capabil sa lucrezi in echipa 

• Sa fii dispus sa-ti petreci mult timp in biblioteca 

 



ANTREPRENORIATUL  IN DOMENIUL BIOMEDICAL 

 

• conceptul de antreprenor si antreprenoriat in medicina, medicina dentara, bioinginerie medicala si farmacie 

• competenţele personale antreprenoriale şi capacitatea manageriala a medicului/farmacistului; 

• oportunităţi, calitatea şi fezabilitatea ideii de afaceri in domeniul medical 

• managementul procesului de înfiinţare a firmei 

• planul de afaceri al unei firme din domeniul biomedical 

• elemente de legislaţie fiscală 

• modaliţile de finanţare a afacerii 

• aspecte generale despre finanţele şi contabilitatea afacerii 

    ANTREPRENORUL trebuie să fie o persoană:  

• Independentă și cu multă iniţiativă 

• Creativă, inventivă, cu capacităţi bune de planificare  

• Ambiţioasă, hotarată în reușită 

• Curajoasă, capabilă de a învăţa din eșecuri și de a-și asuma riscuri 

• Perseverentă, puternică și rapidă în luarea deciziilor 

• Flexibilă, ușor adaptabilă la diverse schimbări 

• Descurcăreaţă și activă în rezolvarea problemelor și găsirea soluţiilor  

• Responsabilă și optimistă  

• Clară în exprimare, cu putere de convingere  

• Sociabilă și bună ascultătoare  

• Realistă și cu încredere în forţele proprii  

• Să dispună de gîndire pozitivă 

• Receptivă la noi provocări, etc 

 



VĂ MULȚUMIM! 

www.umfiasi.ro 


