Ghidul bobocului – Cuvânt înainte
Bine te-am găsit la Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi
Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș!
Prin acest ghid sperăm să îți răspundem la câteva întrebări pe care sar putea să le ai la început de drum. Dacă pe parcursul primelor tale
zile la facultate vei mai întâmpina necunoscute, nu îți face griji,
deoarece noi suntem aici și vom încerca să îți fim alături la fiecare
pas.
Îți dorim mult succes!
Liga Studenților din Târgu Mureș
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Sistemul universitar
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George
Emil Palade” din Târgu Mureș a luat ființă în anul 2018 prin
absorția de către UMF Tîrgu Mureș, o instituție cu o istorie de peste
70 de ani, a Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, devenind
astfel o instituție de învățământ care cuprinde o gamă vastă de
domenii – cele tradiționale din domeniul de sănătate (medicină,
medicină dentară și farmacie) și cele din sfera științelor și
tehnologiei (inginerie, economie și drept, științe și litere).
Din punct de vedere al ofertei educaționale, UMFST oferă trei tipuri
de studii universitare:
 Studii de licență
 Studii de masterat
 Studii de doctorat
În plus, parte a ofertei de studii postuniversitare, există programul
de rezidențiat, acesta adresându-se în exclusivitate absolvenților
studiilor de licență din domeniul sănătate.
Modul de organizare al universității respectă un tipar de tip
piramidal, celor prezentare în figura de mai jos adăugându-li-se
Direcția General-Adminstrativă (structură ce are în subordine
întregul patrimoniu UMFST), Instituțiile Organizatoare de Studii
Universitare de Masterat, respectiv de Doctorat.
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Aici vor ajunge cazurile care nu pot fi soluționate prin
decanate, problemele fiind sezizate prin intermediul
studenților senatori sau a studenților reprezentanți
din Consiliul de Administrație

Universitate - Rectorat
Poți adresa orice întrebare sau poți sesiza nereguli specifice
facultății

Facultăți - Decanate

Poți adresa întrebări sau nelămuriri cu privire la materiile de
studiu
Departamente și
Discipline
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În ceea ce privește conducerea universității, există mai multe
structuri capabile să ia decizii, după cum urmează:







Senatul Universității: cel mai înalt for decizional al universității,
compus din membri ai comunității academice UMFST și, de
asemenea, din studenți senatori, care reprezintă un procent de 25%
din numărul total de membri;
Consiliul de Administrație: asigură conducerea operativă şi aplică
deciziile strategice ale Senatului universitar; este compus din
membri ai comunității academice, împreună cu directorul generaladministrativ și reprezentanții studenților (prin tradiție, președinții
Ligii Studenților din Tîrgu Mureș și a Asociației Studenților
Maghiari);
Consiliile Facultăților: dezbat și soluționează problemele specifice
fiecărei facultăți în parte; sunt compuse din membri ai comunității
academice și din studenți consilieri;
Consiliile Departamentelor: dezbat și soluționează problemele
apărute exclusiv în cadrul departamentelor și sunt compuse din
membrii comunității academice.
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Cine sunt cadrele universitare cu care te vei întâlni pe
parcursul tău în universitate?

Profesori Universitari
Conferențiari/Lectori
Universitari
Șefi de Lucrări

Asistenți Universitari

This Photo by Unknown Author is

Este important să îți cunoști deopotrivă drepturile și
obligațiile, iar pentru acestea și, în plus, pentru a te informa
cu privire la modul de examinare, prezența la cursuri sau
lucrări practice, eligibilitatea pentru burse și tabere
studențești, cazarea în cămine sau orice altă situație cu care
te confrunți este important să citești regulamentele de bază:
https://www.umfst.ro/universitate/documente-oficiale-umf/regulamentemetodologii.html
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UMS-Univeristy Management System
UMS reprezintă o platformă care gestionează datele tuturor
studenților UMFST. Acestora li se genereză un cont automat pe baza
datelor din dosarul de admitere. Platforma poate fi utilizată de pe PC
accesând ums.umfst.ro, dar și de pe smartphone (UMS mobile).
Logarea în cont se face pe baza codului numeric personal
(CNP), parola fiind reprezentată din data de naștere în formatul zilună-an (poate fi schimbată ulterior).

După logarea în cont, studentul este întampinat cu pagina de
comandă care conține în partea stângă un submeniu împărțit pe
categoriile: date student, materii, istoric școlar, note, financiar, parola,
ieșire.
Prin accesarea submodulului date student se va deschide o pagină
ce conține Date Generale provenite din dosarul de admitere al
studentului; Școlaritate ce conține informații legate de performațele
școlare anterioare (medie BAC, medie admitere etc.) dar și date
despre situația școlară actuală (facultatea, program de studii, nr.
matricol, tip loc etc.); Date Parinți; Contact conținând domiciliul,
numărul de telefon, adresa de e-mail.
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Submodulul Materii este dedicat vizualizării planurilor de
învățământ, programelor analitice, bibliografiilor etc pentru
materiile din plan, cât și a examenelor planificate pentru acestea.
Accesând Istoric Școlar studentul poate vedea situația școlară
privind media aritmetică și media ponderată dar și numărul de
credite și punctele de credit acumulate în anii de studiu precendenți
sau în anul de studiu curent.
La submodulul Note, studentul poate vedea rezultatele obținute în
urma examenelor la materiile din aul curent sau din anii precedenți,
dar și numărul de credite corespunzător fiiecarei materii.
Accesare submodulului Financiar, studentul poate verifica
informațiile financiare proprii legate de tipurile de taxă și codurile
aferente.
Prin submodulul Parola se poate modifica parola acutuală.
Butonul Ieșire permite delogare studentului din cont.

Documentele studentului

La început de an universitar studentul va primi: un
carnet de student care trebuie vizat la secretariat în fiecare an de
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studiu, o legitimație de transport care de asemenea trebuie vizată
la secretariat și un card de student personalizat recunoscut la nivel
internațional.
Pe baza acestor documente vizate se pot obține reduceri atât la nivel
național cât și internațional.
De exemplu:



Pe baza legitimației de transport vizată transportul feroviar este
gratuit
Pe baza cardului internațional se pot obține reduceri de până la
100% la bilete pentru: transport în comun, muzee, concerte
simfonice, operă etc.
Pierderea oricărui document din cele menționate mai sus trebuie
sesizată la șeful de serie sau la secretariat pentru a putea iniția
parcurgerea demersurilor de reîntocmire a documentelor pierdute.

Campusul
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Unde poți invăța în campus
În partea dreaptă a campusului se află biblioteca Universității
dotată cu o sală de împrumut și 7 săli de lectură, dintre care sala
mare, sala pentru anii 3-4 și cea a rezidenților sunt dotate cu
calculatoare.
Programul este de luni până vineri, între orele 8 si 21:30. În timpul
sesiunii, biblioteca UMF este deschisă studenților și în zilele de
sâmbătă și duminică.
Pentru persoanele care doresc să ia o gură de aer proaspăt în
pauzele de studiu sau care chiar doresc să studieze în aer liber,
există nenumărate spații verzi accesibile studenților, la care se
adaugă și Grădina Botanică. Cea din urmă este situată în partea
stângă a campusului, accesul facăndu-se prin portița din spatele
Clinicii de Pediatrie.
De asemenea, toate materialele didactice necesare studiului pot fi
procurate de la libraria Universității, situată central, lângă chioșcul
Universității.
Unde poți lua masa în campus
Cantina Universității se află în partea opusă intrării principale. Un
meniu complet, ce constă în ciorbă, fel principal și desert, costă 13
lei. Pentru o cafea sau o gustare rapidă între cursuri și laboratoare,
există cafeneaua Universității, situată central.
Ce poți face în timpul liber în campus?
Campusul Universității dispune de un complex sportiv ce conține
terenuri de tenis, fotbal, baschet și volei disponibile închirierii de
către public, sală de fitness , deschisă zilnic între orele 8 și 22.
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Și nu în ultimul rând, vom menționa complexul „Salus per Aquam”,
deschis publicului larg de luni pana vineri, în intervalul orar 7-22,
unde se găsește o piscină de înot, saună umedă și uscată, jacuzzi și
masaj.
Datorită faptului că Universitatea de Medicină și Farmacie din
Târgu Mureș a implementat împreuna cu Atelierele Pegas primul
proiect de bike sharing pentru studenți din Romania, Universitatea
dispune de 200 de biciclete personalizate cu sigla UMF. Detalii cu
privire la costurile și perioadele de închirire, viziați pagina
universității: https://pegas.umfst.ro/umf-student-bike-primulproiect-de-bike-sharing-pentru-studenti-din-romania/

Campusul este unic prin facilitățile pe care le oferă studenților la
prețuri reduse, dar și prin nenumăratele spații verzi unde nu rar, se
pot observa veverițe. De aici mascota noastră, UMFy. Lui UMFy îi
plac foarte mult pozele, așa că nu ratați ocazia de a face una dacă îl
întâlniți în campus.
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University Press
University Press, Editura Universității de Medicină, Farmacie,
Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, a fost
înființată în anul 1999, de către Prof. dr. Alexandru Șchiopu, de la
Disciplina de Fiziopatologie. Din anul 2001, editura este acreditată
CNCSIS, în categoria B. În prezent, Editura University Press are ca
scop principal editarea și publicarea lucrărilor științifice din
domeniul medico-farmaceutic, care se adresează unui public larg,
de la studenți la profesioniștii din aceste domenii; în plus, toate
materialele din bibliografia obligatorie a studenților sunt
disponibile spre achiziționare.
Editura dispune de asemenea de o librarie online, magazine cu
articole promotionale, specifice UMFST și, din anul 2018 utilizează
o platforma de precomenzi, valabilă exclusiv studenților UMFST,
care preîntâmpină problema suprasolicitării librăriei în prima
perioadă a semestrelor.
Ce înseamnă precomandă?
Prin serviciul de precomenzi, studenții UMFST se înregistrează în
conturile lor, respectând instrucțiunile expuse și selectează
materialele didactice necesare cursurilor sau lucrărilor practice,
asigurându-se astfel că vor fi litografiate în timp pentru începerea
semestrului

Survival Kit – Prima săptămână de facultate
Materiale necesare in anul I:
 Halat de culoare albă, necesar la toate lucrările practice (LP-uri), cu
foarte puține excepții
 Bonetă de culoare albă, necesară la LP-urile de Anatomie
 Compleu de spital, preferabil culoare albă, necesar la LP-urile de
Măsuri de Prim Ajutor și pentru gărzile din timpul semestrului
 Pantofi de spital
 Toată motivația și buna dispoziție!
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Locații laboratoare și săli de curs:
Majoritatea locațiilor importante pentru anul I se află in clădirea
principală a facultății de medicină, aranjate pe etaje, astfel:

o
o
o

o
o

o
o
o
o
o

o
o
o

Parter:
Anatomie (sălile 1 și 3) – De la holul principal (intrarea principală),
pe coridorul din dreapta, apoi după colț.
Anatomie (sălile 4 și 5) – Pe scările secundare (de la salile 1 și 3 de
anatomie) se coboară la subsol.
Sala 1 de curs – De la holul principal (intrarea principală), drept
înainte, fără a se urca scările.
Semi-etaj (se urcă doar primul set de scări principale):
Sala 2 de curs – dupa primul set de scări urcate, drept înainte
(înainte de a se ajunge la etajul 1).
Laborator de informatică – De la sala 2 de curs, la stânga.
Etajul 1:
Decanat – De la scările principale la stânga, până la capătul
coridorului.
Registratura – De la scările principale, prima ușa la dreapta.
Laborator de biofizică – De la scările principale la stânga, apoi după
colț (după decanat).
Laborator de informatică – Pe același coridor cu laboratorul de
biofizică.
Laboratoare de fiziologie – De la scările principale la dreapta, apoi
după colț.
Etajul 2:
Sala Festivă – În fața scărilor.
Laboratoare de biologie celulară – De la scările principale la stânga,
apoi după colț.
Laboratoare de biochimie – De la scările principale la dreapta, apoi
după colț.
În afară de acestea, mai există săli de curs la Spitalul Clinic
Județean de Urgență, și anume Amfiteatrele 1, 2 și 3 (de la intrarea
studenților la stânga, apoi pe primul coridor la stânga). Pe același
coridor se află și vestiarele studențești.
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Mai există săli de curs și în alte locații în tot campusul (ex. Sala
Medicină Legală, Sala Psihiatrie), acestea le puteți găsi pe harta
de mai sus.

Bursele SCOPE/SCORE
Liga Studenților din Tîrgu Mureș este organizație membră a
IFMSA(International Federation of Medical Students Associations)
federație care este organizată în mai multe comitete, printre care:
SCOPE (Standing Committee of Professional Exchange) și
SCORE(Standing Committee of Research Exchange). Grație
fenomenului de globalizare pentru care milităm, am implementat
două programe de schimburi studențești internaționale – SCOPE
reprezintă stagiile de practică medicală în clinică iar SCORE
reprezintă stagiile de cercetare medicală.
Stagiile se desfășoară oriunde în lume există o societate de studenți
mediciniști care s-a afiliat IFMSA și s-a organizat, atât să
primească, cât și să trimită studenți în alte țări. Mobilitățile se
desfășoară in țări europene, asiatice, africane, din America de Sud,
Canada sau Australia.

Țările in care există
programul
SCOPE/SCORE
(177 de țări)
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Procesul de înscriere are loc în luna octombrie, la sediul
Ligii Studenților din Tîrgu Mureș, iar departajarea se realizează pe
baza activităților de voluntariat din cadrul Ligii Studenților
(participarea ca voluntar la proiecte, faptul că ai fost persoană de
contact pentru un student participant la programul SCOPE/SCORE)
și a rezultatelor academice(media anuală, participarea la
manifestări științifice).

Organizații
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România
(ANOSR)
Reprezintă prima și cea mai importantă federație studențească,
non-guvernamentală și non-partizană. Încă de la înființarea sa,
ANOSR a reunit cele mai multe organizații studențești cu tradiție,
înființate imediat după revoluția din 1989, împreună constituind o
echipă bazată pe principii și profesionalism. Această
reprezentativitate ne este recunoscută și susținută de organizații
importante din societatea civilă, mass-media, de comunitatea
academică și importanți actori centrali precum Ministerul Educației
Naționale.
Federația Asociaților Studențești din România (FASMR)
FASMR este o organizaţie democratică de tip federativ,
independentă, non-guvernamentală şi apolitică, ce reprezintă
interesele profesionale, ştiinţifice, sociale şi culturale ale studenţilor
medicinişti.Este membră cu drepturi depline IFMSA (International
Federation of Medical Students’ Associations) și are ca misiune
reprezentarea intereselor comune a peste 24.000 de studenţi
mediciniştiîn relaţia cu autorităţile statului, cu Universităţile din
care fac parte şi cu ceilalţi parteneri externi.FASMR cuprinde
asociatii studentesti din 11 centre universitare din țară.
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EMSA – EUROPEAN MEDICAL STUDENTS ASSOCIATION
Asociația Europeană a Studenților Medicali - Asociația Européenne
des Étudiants en Médecine (EMSA) este o organizație nonguvernamentală non-profit, care reprezintă studenți mediciniști din
întreaga Europă. Fondată în 1990 la Bruxelles, este singura voce a
studenților din cadrul Organizațiilor Medicale Europene. EMSA este
recunoscută de Parlamentul European, Comisia Europeană și
Organizația Națiunilor Unite. Asociația oferă o platformă pentru
reprezentativitate la nivel înalt, proiecte, cursuri, ateliere și întâlniri
internaționale. Activitățile sale se adună în jurul educației medicale,
al eticii medicale și al drepturilor omului, al politicii de sănătate, al
sănătății publice, al științei medicale și al integrării și culturii
europene.
International Federation of Medical Students Associations
Federația Internațională a Asociațiilor Studenților Medicali (IFMSA)
a fost înființată în 1951 ca o organizație de studenți în medicină,
pentru studenți în medicină. De mai bine de 60 de ani, Federația nu
a fost doar o platformă dinamică de oportunități pentru viitorii
medici, ci a servit și ca voce la nivel internațional.IFMSA este cea
mai veche și cea mai mare organizație independentă din lume,
reprezentând asociații de studenți medicali la nivel internațional. În
prezent, ea susține 136 de organizații naționale membre din peste
127 de țări, cu peste un milion de studenți reprezentați în întreaga
lume. IFMSA este recunoscută ca o organizație non-guvernamentală
în cadrul sistemului Organizației Națiunilor Unite și a Organizației
Mondiale a Sănătății și lucrează, de asemenea, cu Asociația Medicală
Mondială.
Departamentul de Consiliere, Orientare Profesională şi
Informare Studenţi
Departamentul de Consiliere, Orientare Profesională şi Informare
Studenţi are ca principal obiectiv căutarea unor noi oportunităţi
pentru integrare în profesie şi alegerea oportună a specialității
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medicale/carierei, prin intermediul activităților de consiliere
psihologică şi orientare profesională a studenților din cadrul
UMFST Târgu Mureș. Datorită logisticii și metodelor psihologice
moderne folosite (validate ştiinţific) precum și a calității
profesionale a psihologilor atestați de către Colegiul Psihologilor
din România, din cadrul DCOPIS, serviciile oferite se ridică la
cerinţele europene stabilite prin intermediul unor standarde
profesionale psihologice. Alegerea specialităţii medicale/carierei
reprezintă o decizie cu impact major asupra vieții studentului, astfel
consilierea profesională poate facilita acest proces decizional.
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Liga Studenţilor din Târgu Mureş

Prezentare generală
Liga Studenților din Târgu Mureș (LSTGM) este o organizație
autonomă, non-profit, cu caracter socio-profesional, creată pentru a
apăra și promova drepturile și interesele studenților din
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George
Emil Palade” din Târgu Mureș, indiferent de sex, religie, etnie,
naționalitate sau convingeri politice, prin toate mijloacele legale de
care dispune.
LSTGM a fost fondată la data de 1 Martie 1990 de către un grup de
studenți care au considerat absolut necersară înfiinţarea unei
organizații care să îi reprezinte.
Prin numeroasele proiecte pe care le demarează, Liga Studenţilor
este într-o continuă luptă pentru a aduce un aport pozitiv în viaţa
studenţilor şi chiar şi a societăţii.
Componenţă
Liga Studenţilor este formată dint-un consiliu director, 24
departamente și 3 cenzori.
Consiliul
director este reprezentat de: Preşedinte, Vicepreşedinte Relaţii
interne, Vicepreşedinte Relaţii externe, Vicepreşedinte Financiar,
Vicepreședinte Educațional – Științe Medicale, Vicepreședinte
Educațional – Științe și Tehnologie și Secretar general
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Departamentele sunt reprezentate de : Departamentul de Sănătate
Publică, Departamentul de Integrare Studenţi, Departamentul de
Sănătate a Reproducerii şi Anti-SIDA, Departamentul de Resurse
Umane, Depatamentul de Artă,cultură și social, Departamentul de
Schimburi Internaționale, Departamentul de Educație Medicală,
Departamentul de Farmacie, Departamentul de Sport și Turism,
Departamentul de Studenţi Internaţionali , Departamentul de
Drepturi ale omului şi Pace, Departamentul de Medicină Dentară,
Departamentul de Mediatizare, Departamentul de Relaţii publice,
Departamentul de Medicină de urgență, Divizia de Fundraising,
Divizia de IT, Divizia de Alumni, Departamentul de ESN,
Departamentul EMSA Târgu Mureș, Departamentul de Inginerie,
Departamentul de Sțiințe, litere și economie, Litere și
Departamentul de Științe Juridice.
Reprezentare
Există reprezentanţi ai LSTGM la nivelul tuturor forumurilor de
conducere a UMFST Târgu Mureş.
Preşedintele ligii este reprezentantul studenţilor în consiliul de
administraţie, iar atât la nivelul consiliului profesoral, cât şi la
nivelul senatului, studenţii constituie un procent de 25%.
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Proiecte
Donează sânge. Fii erou!
„Donează sânge. Fii erou!” este un proiect naţional aparţinând
departamentului de Sănătate Publică care are ca și scop strângerea
de donatori pentru ameliorarea deficitului de sânge existent în
toată ţara. În acest sens se organizează numeroase campanii de
educare şi informare a populaţiei generale asupra importanţei şi
beneficiilor donatului de sănge. Voluntarii acestui proiect împart
pliante în locuri publice, răspândesc informaţiile în mediul on-line,
susţin prezentări în licee cu roul de a sensibiliza elevii în legătură cu
cauza proiecului, întâmpină donatorii la centrul de transfuzie şi
mulţi dintre ei chiar donează sânge, devenind astfel un exemplu
pozitiv pentru cei din jur.

Simularea examenului de admitere
Proiectul, aparţinând departamentului de Integrare Studenţi, este
realizat în parteneriat cu UMFST şi respectă în totalitate
metodologia examenului de admitere. Simularea este dedicată
elevilor care se pregătesc pentru a fi viitori studenţi ai universității,
aceştia având astfel ocazia să îşi verifice cunoştinţele acumulate
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până în acel moment dar şi să se obişnuiască cu atmosfera şi
emoţiile examenului.

Medifun
Medifun este un festival naţional studenţesc derulat după un
concept unic în țară, care întrunește atât evenimente culturale,
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sportive și caritabile sub forma unei competiții inedite, cât și un
festival de muzică.
În 2018, pe parcursul celor 5 zile, s-a reușit suplimentarea fondului
centrului de transfuzii cu 45 de litrii de sânge şi ajutarea a peste 20
de familii nevoiaşe. În 2019 vor fi prezenți artiști precum: Omul cu
șobolani, ROA, Dj Shiver, Argatu’și Moș Martin și mulți alții .
În urma probelor din domenii precum logică, sport, lucru în echipă
şi multe altele, dar şi probe surpriză greu de îndeplinit, una dintre
echipe devine câştigâtoare şi este răsplătită cu marele premiu.

Sarcina la adolescente şi Rămâi negativ
Cele două campanii aparţin departamentului de Sănătate a
Reproducerii şi Anti-SIDA şi se desfăşoară, de obicei, concomitent.
Acestea sunt dedicate tinerilor liceeni şi au scopul de a le prezenta
informații despre prevenirea, tratarea și incidența anumitor boli cu
transmitere sexuală, precum și despre contracepţie, factorii care
influențează apariția sarcinii la adolescente, riscurile la care este
supus un copil născut de o mamă adolescentă și o serie de
recomandări în vederea unui comportament responsabil.
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Universitatea de vară pentru elevi – UVE
Organizat de LSTGM și Universitatea de Medicină și Farmacie,
Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Tîrgu Mureș încă din
2013, la început un proiect mic, acesta a ajuns un proiect de mare
anvergură ce aduce din ce în ce mai mulți elevi în brațele
universității pentru a simții cum e să fii student timp de o
săptămână. Elevii participă la cursuri, laboratoare, evenimente
sociale dar şi jocuri şi probe în echipe care se transformă în
momente de neuitat.
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Micii sanitari
Este un proiect național ce se desfășoară în cadrul departamentului
de Sănătate Publică şi urmărește promovarea diferitelor teme de
educație pentru sănătate unor şcolari cu vârste cuprinse între 7 și
11 ani. În acest scop, voluntarii acestui proiect predau lecţii copiilor
din clasele II-IV, despre anatomie, alimentație sănătoasă, măsuri de
prim ajutor etc. La final, cei mai buni elevi sunt selectați în cadrul
concursului local pentru a participa la etapa naţională. În 2018,
etapa naţională a fost găzduită în premieră de UMFST Târgu Mureş,
iar în 2019, la etapa națională de la Oradea, copii pregătiți de
voluntarii ligii au obținut numeroase premii.

Orphanage Initiative Romania
OIR este un proiect din cadul departamentului de Drepturi ale
Omului şi Pace, dedicat copiilor din centrele de plasament. Prin
timpul petrecut cu voluntarii, aceştia au ocazia să se simtă sprijiniţi,
acceptaţi şi încurajaţi. Se organizează astfel ore de socializare,
jocuri şi concusuri, toate acestea ducând la formarea de legături
între copii şi voluntari.
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Marisiensis
Congresul național cu participare internațională „Marisiensis” este
cea mai importantă manifestare științifică a studenților, desfășurată
în mediul academic al orașului Tîrgu Mureș. Congresul a ajuns la
cea de-a XIII-a ediție, adunând un număr aproximativ de 1000 de
participanți în rândul studenților, 200 de membri ai universității și
200 de medici și farmaciști și este organizat de LSTGM, având
partener principal, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.
Marisiensis adună participanți din întreaga țară și din afara
granițelor sale, atât studenți, cât și lectori invitați să participe la
ateliere și cursuri. Scopul principal al congresului este de a
promova prezentarea activității de cercetare a studenților, a
tinerilor medici și a farmaciștilor și de a găzdui numeroase
prelegeri, ateliere și cursuri de instruire din diferite domenii de
medicină, stomatologie și farmacie.
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Conferința interdisciplinară Neuron
Această manifestare inedită întrunește teme precum
neuroanatomia, neurochirurgia, psihiatria, farmacologia, radiologia,
biomecanica, medicina nucleară și multe altele din prisma a
numeroși lectori excepționali!

Cum te poţi implica
În fiecare an se demarează unul sau mai multe proiecte de recrutare
a studenților în cadrul Ligii Studenților în cadrul cărora, orice
student al UMFST poate aplica. De asemenea, call-uri pentru
voluntari se postează regulat pe gupurile publice de Facebook ale
Ligii şi uneori chiar şi pe grupurile de an.
De ce să te implici
Există multe motive pentru care să te alături familiei LSTGM.
- În primul rând, voluntariatul te poate face să te simţi împlinit.
Nimic nu se compară cu sentimentul de a putea ajuta şi contribui la
comunitate. - Poţi fi chiar tu schimbarea pe care ţi-o doreşti în
lume. Cu paşi mici poţi face lucruri mari.
- Te vei dezvolta pe plan personal şi profesional, înbunătăţindu-ţi
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aptitudini precum leadership sau public speaking.
- Şi nu în ultimul rând, vei cunoaşte oameni noi, vei trăi momente de
neuitat şi vei lega prietenii pe viaţă!

Balul bobocilor
Așa cum sugerează și numele, balul bobocilor este un
eveniment adresat bobocilor și nu numai, care oferă tuturor
studenților proaspăt admiși la UMFST Târgu Mureș ocazia de a lega
noi prietenii și a acumula noi experiențe incă de la început. Anual, 8
perechi de boboci de la toate facultățile din cadrul universității
concurează pentru mult râvnitul titlu de miss și mister. În fiecare an
se alege o temă unică, menită să le testeze abilitățile concurenților
prin diverse probe.
Proiectul are loc după începerea anului universitar printr-un
casting, când bobocii dornici de afirmare încearcă să îi convingă cu
talentele si personalitatea lor pe organizatori că merită să ia parte
la acest eveniment. După selecția atentă a bobocilor urmează o
perioadă de pregătiri intense, timp în care toată lumea dă tot ce are
mai bun pentru reușita evenimentului.

Botezul bobocilor
Botezul bobocilor este prima petrecere studențească din an și are
ca scop principal inițierea bobocilor în viața de student, care nu
constă numai în sutele de ore petrecute pe scaun în sala de lectură,
ci și din momente de neuitat petrecute alături de prieteni și colegi.
Petrecerea va avea loc în data de 26 septembrie, de la ora 22.00, la
Jazz & Blues Club . Mai multe detalii legate de party găsiți pe eventul
creat pe facebook „Botezul bobocilor” și
Săptămâna Bobocilor.

Cardul Bobocului
Născut din curiozitatea și necesitatea noilor studenți introduși în
viața cotidiană universitară din Târgu Mureș, scopul cardului este
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de a le recomanda studenților de anul I cele mai bune locații unde
vor putea găsi toate lucrurile necesare acestui început de capitol.
Proiectul prezintă o abordare multilaterală, încercând să vină în
sprijinul tuturor nevoilor studențești și prezintă materiale didactice
indispensabile primelor cursuri și laboratoare, localuri cu oferte
penru toate gusturile, dar și artă și activități recreaționale, toate
recomandările având condiția superlativității.
Cardul va oferi numeroase reduceri în locațiile partenere despre
care se vor menționa mai multe în momentul înmânării acestuia.

Date de contact:
Sediul Ligii Studenților
Str. N. Grigorescu nr. 15, căminul nr. 2, parter
Tel.: +40 365 882 494
LigaStudentilordinTg.Mureș
@lstgm
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