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Apreciată cu cele mai înalte distincții de stat: 
Ordinul „Gloria Muncii” (2005) și Ordinul Re-
publicii (2015).B

Înregistrată la Organizația Mondială  
a Sănătății.

7
Membră a organizațiilor internaționale: Agen-
ția Universitară a Francofoniei (1997), Asoci-
ația Școlilor Medicale din Europa (2011), Aso-
ciația Internațională a Universităților (2012), 
Asociația pentru Educație Medicală din Euro-
pa (2013).

LUCENDO ALIIS  
EGO IPSE ARDEO!

Scanează  
și vizitează

portalul 
nostru

Alma Mater pentru cca 47 de mii 
de specialiști medici și farmaciști, 

dintre care peste 5000 activează în 
țările din Orient și Occident.

•• Acreditată instituțional la nivel internațio-
nal conform standardelor Federației Mondi-
ale de Educație Medicală (2019);
•• Facultatea de Stomatologie - acreditată de 
Consiliul Dentar din California, SUA (2018);

•• Unitatea de Epidemiologie Clinică - acreditată de 
Consiliul de administrare a Rețelei de Epidemio-
logie Clinică Internațională Francofonă (2019);
•• Programele de studii - acreditate și autorizate de 

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Edu-
cație și Cercetare (2018-2022).



Instruire
Actualmente, la Universitatea de Stat de 

Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” 
își fac studiile 5700 de studenți din Republica 
Moldova și din alte 35 de țări ale lumii, peste 
1100 de medici-rezidenți și 350 de doctoranzi.
Programe de studii superioare de licenţă  
(4 ani) la specialităţile:

•• Sănătate publică;
•• Asistență medicală generală;
•• Optometrie;
•• Tehnologie radiologică;
•• Fiziokinetoterapie și reabili-

tare.
Studii superioare integrate:

•• Medicină (6 ani)
•• Stomatologie (5 ani)
•• Farmacie (5 ani)

Studii superioare de master (2 ani):

•• Management în sănătate publică
•• Nutriție umană
•• Optometrie clinică 
•• Sănătate mintală publică
•• Tehnologii moleculare în sănătate  

(master științific)

Infrastructură:
•• Clinica Universitară de Asistență Medicală 

Primară;
•• Clinica Universitară Stomatologică;
•• Centrul Stomatologic Universitar;
•• Centrul Universitar de Reabilitare Medicală;
•• Centrul Farmaceutic Universitar „Vasile 

Procopișin”;
•• Institutul Național de Cercetare în Medicină 

și Sănătate;
•• Centrul Științific al Medicamentului;
•• Centrul Științifico-Practic în domeniul 

Plantelor Medicinale;
•• Centrul de Consiliere Psihologică și Ghidare 

în Carieră;
•• Aule și săli de studii bine amenajate și utilate 

cu echipamente performante;
•• Complexul Sociocultural Universitar;
•• Complexuri sportive și cantine;
•• Cămine pentru studenți și medici rezidenți;
•• Școala Auto.

Studii superioare de doctorat:
•• 46 de programe.

Studii postuniversitare de rezidenţiat:
•• 53 de specialități.

Studii postuniversitare:
•• 428 de programe de educație medicală 

continuă.

Centrul Universitar de Simulare  
în Instruirea Medicală
•• Formează competențe și dezvoltă abilități 

medicale corecte cu ajutorul simulatoarelor 
de fidelitate înaltă;
•• Dezvoltă aptitudini de comunicare în cadrul 

programului Pacient standardizat.
•• Evaluează cunoștințele și abilitățile practice 

însușite de către studenți la stagiile clinice.

Biblioteca Ştiinţifică Medicală
Oferă acces la:
•• publicații didactice și științifice de profil me-

dical și farma ceutic;
•• resurse informaționale electronice (progra-

me virtuale și interactive de studiu, baze de 
date, biblioteci on-line, repozitoriu instituțional);
•• condiții optime pentru studiu și cercetare 

prin împrumut de publicații la domiciliu în 
săli de lectură, cu acces liber la raft și de 
lucru în grup.
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