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Cum este structurat programul de studiu pentru  
medicină? 

În Germania, studiile universitare de medicină au o durată de 
6 ani și trei luni. Acestea sunt împărțite în perioada „preclinică” 
și perioada „clinică”. Perioada „preclinică” se încheie cu primul 
Examen de Stat, numit „Physikum”, și are o durată de doi ani 
de studii. Domeniile studiate în această perioadă sunt, printre 
altele: fizică, chimie, biologie moleculară, anatomie și sociologie 
medicală. Pentru a fi admis la „Physikum”, trebuie să fi absolvit 
un stagiu de trei luni de asistență medicală. Următoarea etapă, 
perioada „clinică”, se poate studia doar după finalizarea primului 
Examen de Stat, „Physikum”. Perioada „clinică” durează 3 ani. 
La aceasta se adaugă un stagiu de 4 luni („Famulatur”) struc-
turat după cum urmează: o lună în cadrul unui cabinet medical 
apoi două luni într-un spital, urmate de încă o lună la alegere 
între un cabinet medical sau spital. Perioada „clinică” cuprinde 
și așa-numitul „Praktische Jahr (PJ)”, în care se lucrează un 
an întreg într-un spital. Domeniile studiate în perioada „clinică” 
sunt, de exemplu: medicină generală, igienă, toxicologie, chirur-
gie dar și informatică medicală sau istorie. Perioada „clinică” de 
studii se finalizează cu al doilea Examen de Stat. Acest examen 
are două componente. Prima parte a celui de-al doilea Examen 
de Stat este un examen scris ce se susține înaintea anului de 
practică („Praktische Jahr”). A doua componentă a celui de-al 
doilea Examen de Stat este un examen oral ce are loc abia 
după finalizarea anului de practică („Praktische Jahr”). Pe lângă 
cele două Examene de Stat există, bineînțeles, și examinări 
semestriale (sesiuni). 

În ce limbă pot studia?

Medicina se poate studia în Germania exclusiv în limba 
germană! Pentru a putea fi admis la un program de studiu 
este necesară deținerea unui atestat de limbă. O selecție a 
atestatelor care de regulă sunt recunoscute: 

 Ú DSH: nivelul DSH2

 Ú TestDaF: nivelul TDN4, TDN5

 Ú DSD: nivelul II

 Ú Goethe-Zertifikat: nivelul C2

La ce costuri se ridică un studiu de medicină în Germania?

Universitățile de stat din Germania nu percep taxe de școla-
rizare pentru studenții care provin din UE și SEE. Există însă 
o contribuție semestrială cuprinsă între 50 și 350 de Euro. 
Valoarea acestei contribuții este stabilită de fiecare universitate 
în parte. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că 
studiul de bază al medicinei are o durată de 6 ani și 3 luni, prin 
urmare necesită o perioadă mai lungă de cheltuieli de bază. 
Informații suplimentare găsiți aici: www.studis-online.de/
StudInfo/Gebuehren. 

Care sunt criteriile de admitere?

Locurile scoase la concurs pentru admitere sunt limitate sub 
forma unui „Numerus Clausus” (NC), ceea ce înseamnă că 
nu toți candidații pot fi admiși. Pentru admitere este necesară 
deținerea unei diplome ce permite înscrierea la un program 
de studiu universitar (Diploma de Bacalaureat sau Abitur). 
Candidații străini, care au cetățenia unui stat UE sau din SEE, 
sunt considerați egali cu candidații care au cetățenia germană. 
În plus este necesar și un certificat de limba germană. 

În Germania, medicina umană este unul din cele mai căutate programe de studii universitare.  Anual, este o concurență 
foarte mare pentru cele 37 programe de medicină oferite de cele 34 de universități. Deoarece admiterea nu se realizează pe 
bază de examen, locurile sunt acordate prin așa numitul numerus clausus (NC).

Locurile de studiu sunt distribuite printr-o procedură centralizată de către Hochschulstart (www.hochschulstart.de). Studiul se încheie 
după aproximativ șase ani cu un Examen de Stat. Reușita acestuia oferă numeroase oportunități în diferite domenii de activitate, care 
sunt la fel de ample ca studiul în sine.
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Informații utile
Informații generale despre studiul în Germania 

 Ú www.study-in-germany.de
 Ú www.hochschulkompass.de 
 Ú www.studienwahl.de

Platformă de aplicare pentru studiul medicinei
 Ú www.hochschulstart.de 

Recunoașterea diplomelor străine
 Ú www.anabin.de 

Informații despre TMS și HAM-NAT
 Ú www.tms-info.org 
 Ú www.study-hamnat.de/ham-nat-info 

Oferte de burse
 Ú www.funding-guide.de
 Ú www.stipendienlotse.de 

Autoritatea responsabilă cu acordarea și recunoașterea 
diplomelor

 Ú www.bundesaerztekammer.de 

Detalii despre studiul medicinei și activitatea de medic în 
Germania

 Ú www.bundesaerztekammer.de/service/adressen/

Informații pentru personalul medical din străinătate 
 Ú www.medizinerkarriere.de/informationen-fuer-auslaendis-
che-aerzte/ 

 Ú www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/en/ 
berater 

Ce înseamnă „Numerus Clausus“ (NC)?

Termenul de „Numerus Clausus” (NC) desemnează limitarea 
numărului de locuri de studii. De obicei, este interpretat ca o 
limită de selecție pentru posibila admitere pentru locurile care 
urmează a fi alocate de universități. NC al anilor precedenți 
reprezintă doar o valoare orientativă. NC variază de la o 
universitate la alta și se calculează în fiecare an, în funcție de 
locurile care urmează să fie atribuite și numărul de solicitanți, 
pragul fiind stabilit de ultimul candidat admis.

Unde și cum aplic?

Admiterea pentru programele de studii medicale se desfășoară 
centralizat prin portalul fundației www.hochschulstart.de. 
Termenele de aplicare pentru candidații noi este întotdeauna 
15. iulie pentru programele care încep cu semestrul de iarnă 
și 15. ianuarie pentru programele care încep cu semestrul de 
vară. Accesând Hochschulstart veți găsi și portalul „AntOn” 
prin care se depun dosarele de candidatură. Pentru a aplica la 
un loc de studiu în domeniul medical trebuie să vă înregistrați 
și să urmați toți pașii candidaturii. 

Cum sunt repartizate în Germania locurile de studii în 
domeniul medicinei?

Repartizarea locurilor de studii în domeniul medicinei se face 
pe trei cote diferite. Primele 20% din locurile fiecărei univer-
sități  sunt distribuite către cei care au rezultate excelente la 
Bacalaureat („Abiturbesten”), de regulă solicitanți cu media de 
1,0. Următoarele 20% din locuri sunt distribuite candidaților 
care, neavând rezultate foarte bune la examenul de Bacalaure-
at, au fost de acord să se înscrie o listă de așteptare (Warteze-
it). Restul de 60% din locuri sunt distribuite în funcție de criteri 
de admitere stabilite de fiecare universitate („Auswahlverfahren 
der Hochschulen”). 

Notă: Conform directivei din 15.06.2018 referitoare la alocarea 
locurilor de studiu în domeniul medical a Conferinței Miniștrilor 
Culturii vor avea loc schimbări în modul de selecție. Începând 
cu semestrul de vară din 2020, cota de așteptare (Wartezeit) 
va fi înlocuită cu alte criterii. Informații suplimentare în acest 
sens găsiți aici: www.kmk.org.

Ce înseamnă TMS/ HAM-NAT?

Testul (TMS) pentru studii medicale este un test de competență 
care evaluează capacitatea de înțelegere a problemelor 
științifice și medicale. Rezultatele testului TMS pot îmbunătății 
șansele de a obține un loc de studiu în domeniul medical. Tes-
tarea are loc o dată pe an, de regulă în luna mai, în mai multe 
localități din Germania. Participarea la acest test presupune 
înscrierea prealabilă și achitarea unei taxe. De asemenea, 
acest test se poate da o singură dată. Informații suplimentare 
găsiți aici: www.tms-info.org.

Pe lângă TMS mei există și așa numitul HAM-NAT (Hamburger 
Auswahlverfahren für medizinische Studiengänge). HAM-NAT 
este un test de selecție pentru universitățile Magdeburg, Ham-
burg și universitatea Charité din Berlin. Testarea are loc anual, 
la mijlocul lunii august. Participarea la HAM-NAT este posibilă 
numai printr-o invitație din partea universității. Rezultatul 
testării este utilizat la distribuirea locurilor de pentru admitere. 
Informații suplimentare găsiți aici: https://planz-studienbera-
tung.de/ham-nat-hamburgernaturwissenschaftstest.
Este recunoscut în Germania studiul medicinei din  
România?/ Dreptul de a lucra în domeniul medical în 
Germania?

Studiile medicale finalizate în România pot fi recunoscute în 
Germania, conferind dreptul de a profesa ca medic. Pentru 
aceasta însă trebuie respectate câteva reguli și anume trebuie 
să faceți dovada că ați finalizat suficiente studii medicale de 
specialitate precum și că dețineți suficiente cunoștințe de 
limbă. Dreptul de a lucra în domeniul medical (Approbation) 
se obține de la Colegiul Medicilor din Germania. Informații 
suplimentare aici: www.bundesaerztekammer.de.

Ce urmează după studiu? – Rezidențiatul în Germania?

După finalizarea studiului se poate continua cu un stagiu de 
specializare (asemănător Rezidențiatului). În Germania există 
30 de specializări diferite printre care: medicină generală, 
chirurgie sau medicină internă. Specializarea durează între 
cinci și șase ani. În această perioadă ocupați postul de medic 
rezident (Weiterbildungsassistent) într-o clinică sau într-un 
spital. Stagiul de specializare se finalizează printr-un examen, 
a cărui absolvire conferă dreptul de a profesa ca medic 
specialist. 

Cum sunt admis la rezidențiat în Germania?

Criteriile principale pentru admiterea la rezidențiat (Fachar-
ztausbildung) sunt rezultate excelente în timpul studiilor 
universitare, dovada interesului științific precum și cunoștințe 
foarte bune de limba germană. În plus aveți nevoie și de 
dreptul temporar de liberă practică în domeniul medical (așa 
numita „Approbation”). Informații suplimentare găsiți aici: 
www.praktischarzt.de/arzt/facharztausbildung.
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