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•• Singura instituţie de învăţământ
superior medical şi farmaceutic din
țară.
•• Acreditată la nivel naţional (2001 2007) și evaluată la nivel internaţional (2001-2005).
•• Decorată cu ordinul „Gloria Muncii”
în anul 2005.
•• Înregistrată la Organizaţia Mondială
a Sănătăţii.
•• Membră a mai multor structuri
internaționale de profil, printre
care: Asociația Școlilor Medicale din
Europa (2011), Asociaţia pentru
Educaţie Medicală din Europa
(2013), Asociaţia Internaţională a
Universităţilor (2012).
•• Certificată conform standardului de
calitate ISO 9001:2008.
•• Alma Mater a peste 40 de mii de
specialiști medici şi farmacişti,
dintre care peste 5000 activează în
ţările din Orient şi Occident.
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Despre USMF
”Nicolae Testemițanu”
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UNIVERSITATEA DE STAT
DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
„NICOLAE TESTEMIȚANU”
DIN REPUBLICA MOLDOVA

Instruire
Actualmente, la USMF ”Nicolae
Testemițanu” îşi fac studiile cca 5600 de
studenţi și peste 1900 de rezidenţi din
Republica Moldova şi din alte 32 de ţări ale
lumii.
Universitatea instruiește medici şi
farmacişti la 4 specialităţi (medicină
generală, sănătate publică, stomatologie,
farmacie) în cadrul facultăţilor:
•• Medicină nr. 1 •• Rezidenţiat şi
Secundariat Clinic
•• Medicină nr. 2
•• Stomatologie
•• Farmacie

•• Educaţie Continuă în
Medicină şi Farmacie

Centrul Universitar de
Simulare în Instruirea
Medicală
Unul dintre cele mai performante centre de
simulare din regiunea Europei de Est.

•• Aici se formează competenţe şi se dezvoltă abilități medicale corecte cu ajutorul
unor simulatoare de fidelitate înaltă.

•• Se formează aptitudini de comunicare cu
pacienții, conform programului Pacient
Standardizat.
www.cusim.md

Universitatea dispune de:
•• Clinica Medicală de Asistență Medicală
Primară,
•• Farmacia Universitară,
•• Clinici stomatologice,

•• Școala de Management în Sănătate
Publică,

•• Centrul de medicină tradițională chineză,
•• Aule și săli de studiu bine amenajate
și utilate cu echipamente tehnice
performante,
•• Utilaje de cercetare și măsurare în
laboratoare,
•• Complexuri sportive,
•• Cămine moderne.

Limbile de instruire: română, rusă, engleză
şi franceză.

Biblioteca Ştiinţifică Medicală
Colecție bogată de publicații didactice și
ştiinţifice de profil medical și farmaceutic.

•• Resurse informaționale electronice
(programe virtuale și interactive de
studiu, baze de date și biblioteci on-line).

•• Condiții optime pentru lectură și acces
la resurse informaționale prin împrumut
de publicații didactice și științifice la
domiciliu și în sălile de lectură.
library.usmf.md

