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În data de 3 mai 2014, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae
Testemițanu” a organizat Ziua Ușilor Deschise,  la care au participat viitorii absolvenți ai liceelor
și colegiilor din Republica Moldova.
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Denumirea canalului media: Publika TV, www.publika.md
Titlul știrii: Ziua Uşilor Deschise la Universitatea de Medicină. Tinerii au încercat să afle
dacă li se potriveşte meseria de doctor
Data publicării: 03.05.2014
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Peste 150 de tineri au participat în data de 3 mai 2014 la Ziua Uşilor Deschise,
organizată la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Ei au făcut
cunoştinţă cu procesul de studii şi au încercat să afle dacă meseria de doctor li se potriveşte.
Majoritatea s-au declarat entuziasmați de profesia de medic și cea de farmacist, pentru că au o
misiune nobilă - aceea de a salva vieți omenești. În acest context, tinerii au vizitat Muzeul de
anatomie al Universităţii.
Link : http://www.publika.md/ziua-usilor-deschise-la-universitatea-de-medicina-tinerii-au-
incercat-sa-afle-daca-li-se-potriveste-meseria-de-doctor_1911581.html
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Denumirea canalului media: www.diez.md
Titlul știrii: USMF “Nicolae Testemiţanu” a organizat Ziua Ușilor Deschise pentru elevi și
liceeni
Data publicării: 05.05.2014
Categoria: evenimente
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: La 3 mai curent, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”
a desfășurat Ziua Uşilor Deschise la care au participat liceeni, elevi și absolvenți de colegii.
Prorectorii universității, împreună cu decanii și prodecanii facultăților, reprezentanții Comisiei
de admitere au prezentat viitorilor candidați la studii informații generale despre instituția de
învățământ, procesul de studii și detalii despre modalitatea de înmatriculare la Universitate.
Link : http://diez.md/2014/05/05/foto-usmf-nicolae-testemitanu-a-organizat-ziua-usilor-deschise-
pentru-elevi-si-liceeni/
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Denumirea canalului media: www.e-sanatate.md
Titlul știrii: Ziua Ușilor Deschise la USMF “Nicolae Testemiţanu”
Data publicării: 30.04.2014
Categoria: comunicate
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: În data de 3 mai curent, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae
Testemițanu” va organiza Ziua Uşilor Deschise. Vizitatorii vor putea vedea sălile de studiu,
laboratoarele, Biblioteca Științifică Medicală, Centrul de Informare ”Infomedica”, Muzeul de
anatomie şi alte obiective ale instituţiei. Va fi organizată o întâlnire oficială cu rectorul,
prorectorii, decanii și cadrele profesoral-didactice ale Universităţii, în cadrul căreia oaspeții vor
fi informați despre condițiile oferite și procesul de studiu la  USMF “Nicolae Testemiţanu”.
Link : http://www.e-sanatate.md/News/2479/ziua-usilor-deschise-la-usmf-nicolae-testemianu


