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Sunteți în România, în inima Transilvaniei, în orașul florilor. Un oraș care odată
vizitat va rămâne în inima dumneavoastră, nu ca un album cu poze ci ca un album
plin de viață.
Aleile şi parcurile din orașul nostru vă primesc cu minunate flori care simbolizează
dragostea locuitorilor pentru frumusețe. Magnoliile din Piața Trandafirilor
impresionează vizitatorii cu culorile vii și eleganța lor, dând Tîrgu Mureșului numele de ”oraș al magnoliilor”, un loc în care vizitatorii se bucură oricând să se
întoarcă.
Tîrgu Mureșul este un oraș de înaltă tradiție academică, caracterizat printr-un
amestec de cultură românească şi maghiară, cu un strop de istorie prezent la
fiecare pas, fiecare străduță și colțișor șoptindu-vă fragmente din istoria orașului
nostru.
Iar când sobrietatea clădirilor vă va obosi, puteți admira panorama minunată a
orașului de pe Platoul Cornești sau vă puteți plimba în vestita Grădină Zoologică.
Complexul recreaţional ”Weekend”, situat pe albia râului Mureş, reprezintă o altă
modalitate de relaxare, fiind unic ca dimensiune şi facilităţi în Sud-Estul Europei.
Tîrgu Mureșul de azi promite câte ceva pentru fiecare dintre noi; restaurantele din centrul orașului se întrec în a demonstra priceperea lor în arta culinară
tradițională românească si ungurească; teatrul, filarmonica şi muzeul sunt puncte
de intersecție a celor două culturi. Catedralele și Cetatea Medievală reprezintă
repere excelente pentru a face cunoștință cu istoria și spiritualitatea orașului; bibliotecile vă vor împlini aspiraţiile minții și ale sufletului; parcurile vor ghida pașii
dumneavoastră, încântâdu-vă sufletul.
Deasupra oraşului veghează una din cele mai prestigioase instituții de înaltă
educație din România, având o diversitate multiculturală și multilingvistică unică:
Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș, care prin miile de studenţi
care o frecventează conferă orașului o aură modernă și tânără.
Tîrgu Mureș, un reper de spiritualitate și intelectualitate, vă va fermeca cu magia
sa şi va rămâne pe veci o memorie frumoasă în inima dumneavoastră.
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Un loc ce inspiră
Situată pe dealul care veghează orașul, o clădire impunătoare oferă o perspectivă unică asupra locului Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș.
Fiind considerată o moștenire din patrimoniul orașului, această clădire reprezintă un simbol al valorilor
academice și culturale din regiunea noastră. De la intrare, frumusețea copleșitoare a locului este perfect
completată de armonia arhitecturală a clădirii principale.
Parcul dendrologic înconjoară și protejează universitatea de agitația orașului, ca o insulă de verdeață
perfect integrată în vegetația din jur. În spatele clădirii, grădina botanică este un loc ideal pentru odihnă,
servind de asemenea ca material de bază pentru studenții de la Facultatea de Farmacie şi reprezentând
un avantaj unic care diferenţiază universitatea noastră de alte centre de instruire medicală din România.
Aici studentul are posibilitatea de a studia atât plantele aromatice, cu mirosul lor distinct, precum și
cele toxice, care rămân totuși o sursă neprețuită de ingrediente active. Grădina de plante medicinale
completează peisajul și îl transformă într-o lume îndepărtată, parcă desprinsă dintr-o poveste.
Ascunse privirilor trecătorilor, laboratoarele universităţii (situate atât în corpul principal, cât şi în clădirile
anexe) fac trecerea surprinzătoare de la frumuseţea exterioară a unei clădiri ce are patina timpului, la
realitatea dinamică a tehnologiei secolului al
XXI-lea.
Centrul Integrat de Medicină Dentară
reprezintă, încă de la intrare, un spaţiu modern,
practic, care impresionează prin arhitectura
frumoasă şi sobră, potrivită aspectului general
al întregului complex academic, dar şi prin interiorul futurist şi dotarea de ultimă oră, visul
oricărui aspirant la statutul de student stomatolog.
La toate acestea se adaugă vasta bază sportivă
– două săli de sport moderne, terenurile de
tenis şi minifotbal cu nocturnă, sala de fitness,
bazinul de înot şi Clubul Sportiv Universitar care face ca studenţia la UMF Tîrgu Mureş să
rămână o experienţă de neuitat.
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Perspectivă
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Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș nu este doar un vis frumos, un concept teoretic, ci include
în modul cel mai pragmatic prezentul, intuind și depășind dificultățile drumului pe care s-a angajat, fiind totodată
în stare să permită fiecărui membru al comunității academice să se regăsească prin interesele și motivațiile sale în
designul instituțional, așa cum va arăta el în viitor.
Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș reuneşte inteligența, creativitatea și diversitatea resurselor
de care dispune într-un climat stimulativ pentru studenți și profesori, pentru a fi în slujba cetății și a societății și
pentru a rămâne un punct de reper în mediul academic național și internațional. În acest mod, cetatea noastră va
fi îmbogăţită cu setul academic de valori iar Universitatea va genera progres și inovație pentru societate, precum
și împlinire profesională pentru membrii ei.

Misiune şi valori

Aparținem unei universități de tradiție care are ce transmite celor din jur și care reprezintă o marcă de prim rang
a medicinii și farmaciei românești. Capitalul acumulat este valorificat și multiplicat, mai ales în zonele sale de
performanță. Ne-am asumat o misiune și un set de obiective care se pot dezvolta pe o bază durabilă doar prin
însușirea unor valori fundamentale pe care Universitatea le onorează și le promovează în toate deciziile sale:
- formarea și perfecționarea resurselor umane calificate și, respectiv, înalt calificate;
- îmbogățirea și difuzarea valorilor științifice, culturale, sociale și etice în domeniul medical și farmaceutic;
- promovarea spiritului și gândirii critice în rândul specialiștilor și al populației, în domeniul său de activitate;
- dezvoltarea științifică și culturală în domeniul medico-farmaceutic;
- afirmarea valorilor științifice naționale în domeniu și integrarea în activitatea europeană;
- dezvoltarea conștiinței, a comportamentului de creștere a libertăților umane și a principiilor democrației.
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O universitate de învăţământ medico-farmaceutic performant
Educaţia medicală a început în Târgu Mureş în 1945, o dată cu înfiinţarea Facultăţii de Medicină
ca filială a Universităţii Bolyai din Cluj Napoca. În 1948, după reforma educaţiei, aceasta s-a transformat
în Institutul de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, iar în 1991, institutul a primit numele de Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş,
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş funcţionează ca instituţie publică, fiind singura universitate din domeniul medical în care predarea are loc în limbile română, maghiară şi
engleză, prin programele de studii de licenţă, master sau doctorat. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, o vestită instituţie academică, este accesibilă tuturor cetăţenilor români şi străini
fără discriminare, ca centru de excelenţă care oferă cunoaştere şi competenţă prin diferite forme: training pentru specialişti, cercetare, expertiză şi consultanţă în domeniul său de competenţă.
Pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, anii scurși de la înființarea sa au însemnat timpul necesar pentru cristalizarea identităţii sale. Devenită prin tradiţie, implicare, responsabilitate şi dinamism, un reper în viaţa medicală românească, universitatea reprezintă azi o mărturie istorică
a muncii asidue, a entuziasmului febril a celor de ieri şi de azi, pus în slujba formării câtorva generaţii de
specialişti în domeniul sănătăţii.
Calitatea învăţământului medical practicat în Universitatea noastră reprezintă o trăsătură definitorie, o proprietate emergentă provenită din concepţie, integritate şi resurse care respectă, promovează
şi încurajează o politică a calităţii ce-i certifică valoarea.
În prezent în Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş se desfăşoară următoarele
programe de studii:
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Programe de licenţă şi master
Nivelul Facultate

Licenţă

Facultatea
de
Medicină

Situația
ARACIS

Număr
de
credite

Forma de
învățământ

Limba de
studiu

Medicină

Acreditată

360

Zi

Română
Maghiară
Engleză

Asistență medicală generală

Acreditată

240

Zi

Română
Maghiară

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Acreditată

180

Zi

Română

Nutriție și dietetică

Acreditată

180

Zi

Română

Educație fizică și sport

Acreditată

180

Zi

Română

Facultatea
de
Medicină
Dentară

Medicină Dentară

Acreditată

360

Zi

Română
Maghiară
Engleză

Tehnică Dentară

Acreditată

180

Zi

Română

Asitență dentară

Autorizată

180

Zi

Română

Facultatea
de
Farmacie

Farmacie

Accreditată

300

Zi

Română
Maghiară

Facultatea
de
Medicină
Masterat

Program de studiu

Facultatea
de
Farmacie
Școala
Doctorală

Asistență de farmacie

Accreditată

180

Zi

Română

Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic

Autorizată

180

Zi

Română

Master în laborator clinic

Acreditată

120

Zi

Română

Nutriţie clinică şi comunitară

Acreditată

120

Zi

Română

Managementul serviciilor de sănătate

Acreditată

60

Zi

Română

Terapie fizică şi reabilitare funcţională

Acreditată

120

Zi

Română

Calitatea medicamentului, alimentului și mediului

Acreditată

60

Zi

Română

Biotehnologie medicală

Acreditată

60

Zi

Maghiară

Cosmetologie și dermofarmacie

Acreditată

60

Zi

Română

Cercetare ştiinţifică avansată medico-farmaceutică

Acreditată

60

Zi

Română
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Calitate şi competenţă profesională europeană în educaţia medicală
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Un medic sau un farmacist trebuie să ştie să răspundă la două întrebări: de ce? şi cum? Dacă prima întrebare este una
mai ales teoretică, care face apel la informaţia adunată de-a lungul timpului, la capacitatea de integrare şi sinteză, cea
de a doua implică în răspuns demonstraţia cuantificabilă a capacităţii de a face ceea ce şti. Iar aceasta se dobândeşte
prin exerciţiu, prin repetare.
Universitatea de Medicină şi Farmacie a iniţiat un demers de reformă curriculară a învăţământului practic şi clinic astfel încât studenţii să aibă o imagine clară asupra a ceea ce vor trebui să înveţe să facă pe parcursul anilor de studii. În
acest sens s-a implementat modulul de case-based-learning în cadrul stagiilor clinice şi s-a creat Centrul de Simulare
şi Abilităţi Practice, funcţionând în trei departamente: Abilităţi medicale (Medical Skills), Simulare Medicală (Medical
Simulation) şi Pacientul Standardizat (Standardised Patient). Toate aceste măsuri au avut o contribuţie substanţială la
creşterea calităţii educaţiei medicale, în concordanţă cu cele mai înalte standarde europene.
O componentă a acestui demers este şi introducerea Caietului de abilităţi practice pentru facultăţile de Medicină,
Medicină Dentară şi Farmacie, caiet care se doreşte a reprezenta un portofoliu de manopere şi tehnici pe care studentul
le-a învăţat şi le-a alicat cu ocazia stagiilor şi lucrărilor practice. Caietul însoţeşte studentul şi este o parte componentă
a evaluării sale în momentul absolvirii. El este
însoţit de o aplicaţie online pe care orice student
al Universităţii o poate descărca şi instala pe un
dispozitiv electronic de comunicare Această
aplicaţie este doar una din caracteristicile unei
platforme mult mai complexe de e-UMF recent
implementată, o platformă digitală complexă
care oferă numeroase facilităţi pentru studenţi şi
corpul didactic, incluzând aplicaţii online pentru
admitere, o librărie online, acces la uniweb, aces
online la reviste şi articole ştiinţifice, gestionarea
online a formularelor administrative şi o platform foarte complexă de e-learning care oferă
studenţilor un system online de învăţare cu acces la cărţi, cursuri şi prezentări în powerpoint a
cursurilor.
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Universitatea de Medicină şi Farmacie
din Tîrgu Mureş - o universitate de
cercetare
Sănătatea este o prioritate a spaţiului european de cercetare.
În prezent, proiecte de cercetare multidisciplinare şi intersectoriale din cadrul Programului Horizon 2020 au ca obiectiv
global îmbunătăţirea calităţii vieţii prin prezervarea sănătăţii:
îmbunătăţirea stării de sănătate şi îmbătrânirea în condiţii
bune de sănătate.
Pentru a asigura un nivel înalt de protecţie a sănătăţii, pentru
a înţelege mai bine bolile umane şi pentru a descoperi noi remedii, universitatea noastră s-a raliat la activităţile şi strategiile de cercetare europene din domeniul sănătăţii, care vizează
diverse direcţii: biomedicina, genomica şi biotehnologia.
Pornind de la ideea fundamentală că o universitate fără cercetare este doar o şcoală, cercetarea ştiinţifică, o problematică
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de complexitate crescândă, a fost şi este obiectivul principal al Universităţii noastre, implicând cadre didactice, doctoranzi, rezidenţi sau studenţi. Universitatea a depus eforturi financiare în vederea susţinerii
cercetării, dezvoltând baza material şi stimulând resursa umană. În prezent există în universitate echipe
de cercetare interdisciplinare, flexibile şi dinamice a căror lideri sunt modele pentru tinerii cercetători din
Şcoala Doctorală şi pentru studenţi. Anual universitatea organizează o competiţie internă pentru finanţarea a două categorii de granturi de cercetare ştiinţifică: una destinată tinerilor cercetători iar cealaltă
destinată echipelor de cercetare multisciplinară.
Universitatea are laboratoare de cercetare cu aparatură avansată. Centrul Avansat de Cercetare Medicală și Farmaceutică, proiectat pe o suprafață totală de 4.092 metri pătrați, 5 nivele și un buget de 10.47
milioane de euro, reprezintă un exemplu de infrastructură de cercetare de înaltă calitate la nivel international, fiind un centru de referință în țară atât pentru cercetarea fundamentală cât și pentru cea clinică.
Facilitățile moderne din acest unic complex de cercetare includ o banca de AND si de plasma, care va
colecta si va stoca material biologic si celule stem de la pacienti, care va deservi ca o sursa unica de date
pentru viitoare proiecte de cercetare. Acesta mai include și multiple laboratoare de dotate cu echipamente de ultimă generație în domeniul imunologiei, cromatografie și spectrometriei de masă, citometrie
în flux, microscopie confocală, biologie moleculară, genetică, imagistică cardiacă avansata, metabolism
și altele.
Activitatea de cercetare este fructificată prin articole publicate în reviste despecialitate, cărţi din domeniu, granturi (CNCSIS, CEEX, Parteneriate, Capacităţi, PC7, PNII sau IDEI), proiecte şi brevete inovatoare în
domeniu și prin participări la întâlniri în toate domeniile medicale atât la nivel national cât și international.
Universitatea noastră publică 3 jurnale științifice internaționale indexate in baze de date prestigioase:
Acta Medica Marisiensis, Revista Română de Medicină de Laborator și The Journal of Critical Care Medicine, oferind cititiorilor cele mai recente descoperiri din diferite specialități medicale. Echipa editorială a
acestor jurnale, reprezentată de experți europeni și internaționali care sunt recunoscuți la nivel mondial
în domeniul lor de cercetare, monitorizeaza cu atenție atât nivelul științific al articolelor publicate, dar și
standardul etic definit de convențiile internaționale. Acestea sunt completate de standardele de publicare definite de către codul COPE de conduită, pentru asigurarea unei înalte integrități publicației științifice.
Cooperarea internațională cu prestigioase universități din domeniul medical din diferite țări europene a
contribuit substantial în dezvoltarea cercetării științifice și a medicinii bazate pe dovezi, iar în același timp
a contribuit și la inițierea și dezvoltarea procesului de reformă curiculară din universitatea noastră. Avem
o colaborare strânsă cu diferiți experți internaționali din domeniul cercetării științifice și al educației medicale, care sunt implicați în proiectele noastre, aducând o expertiză remarcabilă de la nivel internațional
în comunitatea noastră academică.
Începând cu anul 2013, Școala doctorală din Universitatea noastră a lansat masteratul de cercetare
științifică, unic în România, prin care absolvenții au oportunitatea de a învăța cum să efectueze cercetare științifică în conformitate cu cele mai riguroase regulamente internaționale, cum să scrie o aplicație
reușită pentru granturile de cercetare și cum să disemineze rezultatele cercetării lor pe scală largă.
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Studenţii… despre universitate
Tinerii care vin în Tîrgu Mureş ca studenţi se îndrăgostesc uşor de acest oraş romantic, vesel, plin de surprize,
cu o gamă variată de tradiţii şi oferte pentru minte şi suflet.
Culturile celor două etnii care ne reprezintă s-au împletit atât de strâns, încât şi-au pus amprenta în tradiţie,
educaţie, obiceiuri, gastronomie şi în viaţa studenţească.
Nouă ni s-au adăugat studenţii din toată ţara şi din străinătate care învaţă aici. Profilurile de pregătire
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universitară sunt multe, variate şi complexe, de la domeniul medical la cel artistic, economic sau ingineresc,
fiecare adăugând o pată de culoare pe tabloul municipiului nostru.
Pe străzile oraşului, în parcuri, la concerte sau în bibliotecile noastre te întâlneşti cu studenţi care vorbesc
în multe limbi şi în acelaşi timp una comună, pentru că în această familie mureşeană am adoptat recent şi
studenţi din toată lumea care vin la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, fiecare din altă
ţară, cu altă cultură, alt accent sau culoare a pielii, alte dorinţe şi visuri, pe care le împărtăşesc celorlalţi, şi astfel
“seara la cină” suntem o adevarată familie europeană.
Universităţile din Tîrgu Mureş au pregătit pentru mulţi dintre studenţi un jurnal plin de vibraţii, un spectacol
al trăirilor. Au fost ţesute iluzii şi poate şi deziluzii.
Aici s-au dat naştere conceptelor de viaţă, profesionale şi sociale. Tinerii au fost microcosmosul oglindit în
macrocosmosul intelectului. În funcţie de experienţele trăite poţi compara Universitatea cu un extras dintr-o
operă tumultoasă a lui Bach sau o mângâiere intimă, o şoaptă dulce a lui Vivaldi. Acest univers academic pentru
mulţi s-a transformat într-un sanctuar al promisiunilor, al motivării, al dorinţei de cunoaştere şi demonstraţie.
Uneori a fost eul cu care s-au contopit, alteori un labirint cu pasteluri mohorâte ce revendică cheia cunoaşterii,
a răbdării, a meticulozităţii şi a responsabilităţii.
Desprinşi cu greu de aripa liceului, cu toţii la început au avut pe această scenă academică roluri poate mărunte,
prăfuite dar care cu timpul s-au transformat în roluri mari, de perspectivă, roluri ce demonstrează că au un loc
important în societate.
Studenţii de la Teatru ne exprimă emoţiile, cei din domeniul economic ne orientează prin viaţă şi societate, cei
de la inginerie ne asigură viitorul ştiinţei şi aparaturii, iar cei de la medicină îngrijesc sufletul şi trupul tuturor
celorlalţi, ca într-o familie adevărată.
Unul dintre studenţi mi-a mărturisit recent un adevăr care mi-a mers la inimă: “Pentru mine personal, Universitatea a fost un palpitant puzzle unde cu răbdare şi simţul responsabilităţii i-am desluşit tainele şi rolul. Şi m-a
marcat. Şi voi reveni să o reîntâlnesc, cât de des voi putea, pentru că este mereu tânără, dinamică, provocatoare şi deschisă…”
Aici la Tîrgu Mureş s-a născut prestigiul societăţii medicale în care etica şi dragostea de om fac parte din cartea
lui de vizită. Pe acest drum viaţa studenţească se metamorfozează într‑un conglomerat al puternicelor emoţii.
Aici studenţii învaţă şi simt sensul cuvântului respect alături de cadrele didactice, învaţă acel fair-play al minţii
faţă de oponenţi şi devin proprii “contabili” ai priorităţilor personale.
Aici, pe colină, forfota este mare şi în sălile de curs sau laboratoarele curioase, şi în bazele sportive de talie
europeană, şi în căminele studenţeşti care lasă loc de cunoaştere şi trăire în comunitate, şi în bibliotecile
silenţioase şi impunătoare unde descoperim cartea, şi în grupurile gălăgioase ale studenţilor străini care au
ales această universitate pentru perfecţionare, alături de băncile pline ochi de la congresele studenţeşti de
valoare şi deschidere internaţională, alături de parcul fremătând a culoare şi prospeţime din jurul clădirii cen-
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trale a universităţii, alături de zilele oraşului întrepătrunse de zilele Medifarm
de întreceri sportive în care studentul îşi găseşte umorul ascuns printre gene.
Toate aceste detalii împletesc profilul studentului mureşean, care defineşte şi
se defineşte prin oraşul care îl acceptă.
Experienţa studenţească mureşeană este inedită, este o experienţă ce dictează
un ritm alert, profesionist al tinerilor noştri care simt pulsul societăţii de mâine...

Confortul studenţilor, o prioritate
Universitatea deţine patru cămine studenţeşti cu o capacitate de cazare de
1.176 locuri, dotate cu internet în fiecare cameră, oficiile echipate cu cuptor
cu microunde, aragaz, băi cu maşini de spălat la fiecare etaj. Totodată studenţii
pot servi mesele principale ale zilei la cantina universităţii ce are o capacitate
de 80 de locuri.
Campusul universitar beneficiază de o bază sportivă formată din două săli de
sport, patru terenuri de tenis, două terenuri de minifotbal, sală de forţă şi fitness, bazin de înot ce funcţionează cu prioritate atât pentru desfăşurarea orelor
din programa de învăţământ, cât şi pentru practicarea sportului în timpul liber.
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Docendo discimus!
Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș, lăcaș academic emblematic pentru această zonă a țării,
cunoscut și recunoscut și peste hotare, funcționează de peste șase decenii, timp în care mii de medici și farmaciști
s-au format aici pentru a se dedica celei mai nobile misiuni puse în slujba omului, salvarea vieții. Profesia pentru
care se pregătesc studenții Universității târgumureșene implică înainte de toate, cultivarea unor calități native, o
suită de factori și condiții: competență și cunoaștere obținute prin studiu și cercetare, devotament și respect față
de om și, implicit umanism, generozitate și toleranță, acestea din urmă ca liant sine-qua-non al societății noastre
academice.
Suntem moștenitorii și mesagerii unor culturi care, deși distincte uneori, s-au influențat reciproc. Armonizarea
lor într-o formă de multiculturalitate constructivă poate și trebuie să inducă un efect sinergic și să se constituie
într-un factor major de progres al Universității. Relația student-medic-cadru didactic universitar este triada care
funcționează, interacționează, stimulează, provoacă necontenit și rămâne necontenit perfectibilă.
Docendo discimus - Învățare prin predare - este deviza pe care o propun colegilor și pe care mi-o asum în numele
lor. Avem cunoștințe și valori pe care trebuie să le transmitem celor de lângă noi. Un transfer creativ al informației
și al experienței profesionale ne va stimula spre o perfecționare continuă. Pentru studenți, aceasta este o fermă
promisiune, ei fiind beneficiarii direcți ai unei viziuni moderne privind pregătirea susținută și formarea exigentă în
anii de studii, prin participarea lor activă la guvernarea procesului de învățământ.
Universitatea noastră va deveni cu atât mai competitivă, cu cât oferta educațională va păstra atât tradiția – incluzând aici calitatea actului medico-farmaceutic, a celui didactic și științific, cât și progresul, prin adaptarea continuă
la cerințele pieței medicale europene.
Aparținem unei comunități academice cu o dinamică
aparte. Ea ne motivează să fim parte componentă a unui
demers de anvergură, la a răspunde provocării pe care o
implică activitatea într-un mediu concurențial. Ezitarea
asumării acestei poziții ne condamnă la stagnare care, de
fapt, nu poate duce decât la involuție.
O reacție constructivă decurge doar din conștientizarea
apartenenței noastre la o elită.
Privim spre viitor cu dorința de a clădi o Universitate
pentru viitor! Sunt sigur că păstrând tradiția, valorificând diversitatea și bazându-ne pe continuitate, această
construcție va avea succes!

Rector,
Prof. Leonard Azamfirei
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