Anexa 2

Grila de evaluare a dosarelor candidaţilor la concursul de admitere
prin evaluarea performanțelor școlare și a realizărilor personale ale
candidaților, pentru programele de studii cu predare în limba română,
engleză sau franceză pe locuri cu taxă în valută, în anul 2020-2021
Criteriul de selecție
Media notelor de la bacalaureat* :
- bacalaureat promovat
*Pentru candidații care provin din țări unde nu se susține examen de
Bacalaureat, se va lua în considerare media aritmetică a anilor de liceu,
calculată pe baza notelor din documentele care certifică situația școlară.

Susținerea la examenul de Bacalaureat a unora din
următoarele probe: Biologie/Fizică/Chimie/FizicăChimie/ Matematică/Științele vieții

Punctaj
condiţie
minimă obligatorie
x(nota candidatului la Bac)
n(nota maximă la Bac)

(x/n) x 30 pct.

Diplomă de absolvire a studiilor:
- universitare medicale (minim 3 ani)
- universitare nemedicale (minim 3 ani)
Activitate de voluntariat în cadrul Crucii Roșii/
Semilunii Roșii
Scrisoare de intentie, în care candidatul va demonstra
motivația de a studia în domeniul propus la UMF Iași și
modul în care activitățile lor anterioare îl califică pentru
a fi admis la linia de studiu propusă. Scrisoarea va fi
redactată în limba direcției de studiu pentru care
depune aplicația și va conține maximum 2500 de
caractere.

Bacalaureatul se
consideră promovat
conform listei de
echivalare a diplomelor
de bacalaureat publicate
anual de MEN – cu
particularitățile de
punctaj pentru domeniul
sănătate

5 puncte / proba
(se acordă maximum
20 de puncte)

Olimpiade școlare
diplomă care atestă obţinerea premiului I, II, III la
olimpiade şcolare la nivel național / international in
domeniile Biologie/Fizică/Chimie/ Matematică/ Științe/
Științele vieții /Informatică

Observații

5 puncte /
Diplomă

20 puncte
10 puncte
2 puncte/activitate

Se iau în considerare
doar olimpiade
acreditate/ organizate de
ministerul educației al
țării respective sau altă
autoritate națională
guvernamentală.
Candidatul va prezenta
dovada acreditării/
organizării de către
minister (publicare site
oficial, adeverința)
minister, etc.).
Se iau in considerare
doar acele diplome
acordate in perioada de
studii de liceu.

(se acordă maximum
8 puncte)
.

2 puncte

