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Admitere rezidenţiat 2015
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica
Moldova a dat start concursului de admitere la studii postuniversitare prin rezidenţiat pentru anul
de studii 2015-2016. Evenimentul a fost reflectat de câteva instituţii media:
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Admitere rezidenţiat 2015
Denumirea canalului media: Ziarul de gardă, www.zdg.md
Titlul știrii: Abolvenţi de medicină, cu diploma în dulap. Admiterea la rezidenţiat întârzie şi în acest
an
Data publicării: 13.11.2015
Categoria: ştiri
Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru
Rezumat: Peste 500 de absolvenţi ai Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemiţanu” din Republica Moldova așteaptă cu nerăbdare concursul de admitere la rezidențiat.
Tinerii spun că acest fapt îi afectează, fiind nevoiți să se angajeze la munci necalificate sau la
posturile cel mai puțin plătite din instituțiile medicale.
Link: http://www.zdg.md/stiri/absolventi-de-medicina-cu-diploma-in-dulap
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Admitere rezidenţiat 2015
Denumirea canalului media: Pro TV, www.protv.md
Titlul știrii: Situaţie incertă: După şase ani de facultate de medicină, pe picior de egalitate cu un
absolvent de colegiu.
Data publicării: 16.11.2015
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru
Rezumat: Dupa şase ani de facultate, studenţii de la medicină, fac munca de asistent, alături de
absolvenţii colegiilor. Admiterea la rezidenţiat întârzie şi în acest an, iar din această cauză tinerii
nu se pot angaja după specialitate şi sunt nevoiţi să accepte şi posturile mai puţin plătite, doar să
nu stea acasă. Reprezentanţii Universităţii susţin că aşteaptă ordinul de la Ministerul Sănătăţii,
iar cei din urmă ne-au spus că acesta a fost semnat chiar astăzi.
Link:http://protv.md/stiri/social/situatie-incerta-dupa-sase-ani-de-facultate-de-medicina-pepicior---1240091.html

4

Admitere rezidenţiat 2015

5

Admitere rezidenţiat 2015
Denumirea canalului media: www.diez.md
Titlul știrii: USMF: A fost dat startul admiterii la rezidenţiat pentru studenţii medicinişti
Data publicării: 17.11.2015
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” anunţă concursul
de admitere la studii postuniversitare prin rezidenţiat pentru anul de studii 2015-2016. Concursul
de admitere la rezidenţiat se organizează pe specializări, în limita planului de înmatriculare
aprobat în modul stabilit.
Link:http://diez.md/2015/11/17/doc-usmf-a-fost-dat-startul-admiterii-la-rezidentiat-pentrustudentii-medicinisti/
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Admitere rezidenţiat 2015
Denumirea canalului media: www.e-sanatate.md
Titlul știrii: Se dă start la admiterea la rezidenţiat. Ministerul Sănătăţii a anunţat perioada
concursului
Data publicării: 16.11.2015
Categoria: ştiri interne
Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru
Rezumat: După ce presa a scris că Ministerul Sănătăţii întârzie mult organizarea concursului de
admitere la rezidenţiat, astăzi instituţia a publicat ordinul ce permite Universităţii de Stat de
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” să iniţieze procedura. Potrivit documentului,
absolvenţii vor avea la dispoziţie două săptămâni pentru a depune cererile de participare la
concursul de admitere.
Link: http://e-sanatate.md/News/5140/update-se-da-start-la-admiterea-la-rezidentiat-ministerulsanatatii-a-anuntat-perioada-concursului
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