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Descriere foto: MEDICINA

Miercuri seară, 25 iulie, au fost afişate listele provizorii pe facultăţi, pe site-ul Universităţii de Medicină şi Farmacie "C
Davila" din Bucureşti.

Depunerea cererilor pentru înscrierea la locurile cu taxă se va efectua în perioada 30.07-01.08.2018 la secretariatele facu
Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila".

Pentru examenul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă, în anul universitar 2018-2019, la Universitatea de Me
şi Farmacie „Carol Davila" din Bucureşti, în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, precum şi la Facultatea de Mo
Asistenţă Medicală (FMAM) au fost scoase la concurs de către Ministerul Educaţiei 1.402 de locuri, dintre care 1.100 de
finanţate de la bugetul de stat şi 302 locuri cu taxă.

Astfel, pentru cele 569 locuri la Facultatea de Medicină s-au înscris 1.823 de candidaţi, pentru Facultatea de Medicină Dentar
de candidaţi/171 de locuri, pentru Facultatea de Farmacie, 199 de candidaţi/171 de locuri, iar pentru FMAM (4 ani de studiu), 2
candidaţi/110 de locuri, in timp ce pentru cele 79 de locuri alocate altor specializari FMAM (3 ani de studiu) s-au inscris 1
concurenți. Pentru candidații ale căror medii de admitere, nu vor permite accederea la studiile universitare de licenţă pe lo
ﬁnanţate de la bugetul de stat, sunt puse la dispoziţie alte 302 de locuri cu taxă. Amintim faptul că, în anii precedenţi, la UMF
Davila" au fost scoase la concurs 1.468 de locuri în 2017, dintre care 440 de locuri cu taxă, iar în 2016 acestea au însumat
dintre care 470 de locuri cu taxă. Anul trecut, la examenul de admitere in Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davi
Bucureşti au concurat 2.996 de candidati pentru ocuparea celor 1.000 de locuri bugetate de catre Ministerul Educatiei.
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Cu un istoric şi performanţe greu de egalat, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" din Bucureşti numără astăzi
160 de ani de la înﬁinţarea sa, 10.290 de studenţi, dintre care peste 8.314 sunt studenţi români, 1797 de cadre didactice,
medici rezidenţi, 1.567 de studenţi doctoranzi şi 237 de conducători de doctorat. Performanţele şi poziţionarea înregistrate
atât pe plan intern, cât şi extern de către UMF „Carol Davila" se datorează în primul rând unor nume cu puternică rezo

precum, Carol Davila şi Nicolae Kretzulescu, întemeietorii Şcolii Naţionale de Medicină şi Farmacie din 1857, Victor Babeş, Fr
Rainer, C.I.Parhon, Thoma Ionescu, Nicolae Paulescu, Ion Cantacuzino sau laureatul premiului Nobel din 1974, George Emil Pa

