ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
NGÀNH RĂNG-HÀM-MẶT, BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
I. Điều kiện tuyển sinh

Tuyển sinh trên cả nước; đã tốt nghiệp trung học phổ thông; Khối B, xét tuyển
kết quả Kỳ thi THPT quốc gia của ba môn Toán, Sinh và Hóa
II. Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như
phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)

Cơ sở 1: Nhà A3.4 tại Làng Đại học Đà Nẵng, gồm 4 tầng (10 phòng học lý
thuyết, 8 phòng thí nghiệm, thực hành, và 2 phòng hiệu bộ) – Diện tích xây dựng:
825,08 m2 - Tổng diện tích sàn: 3424 m2
Cơ sở 2 : Tòa nhà 48B Cao Thắng Đà Nẵng (có 8 phòng học lý thuyết và 01
phòng hiệu bộ) – Diện tích 600 m2
Cơ sở thực hành kỹ năng tiền lâm sàng tại Trung tâm Y khoa - ĐHĐN do Khoa
Y Dược trực tiếp quản lý tại 91A Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng. Diện tích sử dụng
: 2000m2 Ngoài ra, Khoa có các cở sở thực hành tại các bệnh viện, các trung tâm y tế
trên địa
bàn thành phố Đà Nẵng theo các thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng với các
Bệnh viện (Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện Sản – Nhi, Bệnh viện Quân
Y17, Trung tâm Răng Hàm Mặt Đà nẵng,…)
Thư viện có tầm quan trọng không nhỏ đối với việc giảng dạy và nghiên cứu.
Trung tâm Thông tin học liệu Đại học Đà Nẵng: http://www.lirc.udn.vn là nơi phục
vụ tra cứu, tham khảo sách và tài liệu cho sinh viên và cán bộ giảng viên Khoa Y
Dược. Tại Trung tâm Thông tin học liệu, sinh viên và giảng viên có thể tham khảo
các tài liệu khoa học, tạp chí từ các nguồn tài liệu chất lượng cao. Hiện nay, Khoa có
hơn 300 đầu sách với hơn 1.000 cuốn trong đó bao gồm các đầu sách đại cương, các
đầu sách liên quan đến chuyên ngành và lĩnh vực đào tạo, sách tham khảo.
III. Đội ngũ giảng viên

Tổ chức của Khoa theo mô hình Khoa trực thuộc Đại học vùng, phát huy ưu thế
của đại học vùng: sử dụng chung đội ngũ cán bộ giảng viên khoa học cơ bản, cơ sở
vật chất và trang thiết bị của các đơn vị thành viên Đại học Đà Nẵng.
Nhiều cán bộ, giảng viên đã và đang học sau đại học tại các trường đại học uy tín
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trên thế giới.
Ngoài ra, Khoa còn có sự hỗ trợ chuyên môn từ Đại học Y Dược TP. Hồ Chí
Minh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP. Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Cần
Thơ và các Bệnh viện Trung ương và địa phương trên địa bàn TP. Đà Nẵng, tỉnh
Quảng Nam.
IV. Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

Được Nhà trường tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ
thông tin cho cá nhân về việc học tập, rèn luyện theo quy định của Nhà trường; được
Nhà trường phổ biến nội quy, quy chế về học tập, thực tập, thi tốt nghiệp, rèn luyện
và các chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến sinh viên.
1.

2.

Được tạo điều kiện trong học tập và rèn luyện, bao gồm:

-

Được cung cấp chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo năm học, đề cương
chi tiết học phần, các giáo trình, học phần (môn học);

-

Được tham gia đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên.

-

Được trực tiếp hoặc thông qua tổ chức Đoàn, Hội kiến nghị với Nhà trường
các giải pháp góp phần xây dựng Nhà trường; được đề đạt nguyện vọng và
khiếu nại với Trường để giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi
ích chính đáng của sinh viên;

-

Được sử dụng thư viện (trong và ngoài giờ) và các trang thiết bị, phương
tiện
phục vụ các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học;

-

Được tham gia nghiên cứu khoa học và làm luận văn tốt nghiệp;

-

Được tham gia các Hội nghị, Hội thảo khoa học trong nước và Quốc tế do
nhà trường đăng cai tổ chức;

-

Được giao lưu học tập, giao lưu văn hóa với các sinh viên nước ngoài.

-

Được tạo điều kiện tham gia hoạt động trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh, Hội Sinh viên Việt Nam; tham gia các hoạt động xã hội; các hoạt
động văn hoá - văn nghệ, thể thao lành mạnh, tham gia sinh hoạt trong các
câu lạc bộ, đội nhóm phù hợp với mục tiêu đào tạo của Nhà trường. Được
Nhà trường đề cử tham gia các cuộc thi Olympic và các cuộc thi học thuật
khác ở các cấp trong, ngoài trường và quốc tế.

-

Được hưởng các chế độ, chính sách ưu tiên theo quy định của Nhà nước có
liên
quan đến sinh viên như vay vốn học tập, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội,
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được xét nhận học bổng khuyến khích học tập, học bổng do các tổ chức, cá
nhân trong và ngoài nước tài trợ. Ngoài các chính sách đối với sinh viên có
hoàn cảnh khó khăn, học tập khá giỏi, rèn luyện tốt.
-

Sinh viên xuất sắc được hỗ trợ học bổng vượt khó.

-

Sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, được nhà
trường tư vấn giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Các sinh
viên xuất sắc rèn luyện tốt được tuyển làm giảng viên và khám chữa bệnh
tại Trung tâm Y Khoa.

-

Được lựa chọn định hướng chuyên ngành chuyên khoa vào năm cuối của
khóa
học phù hợp với nguyện vọng của sinh viên và nhu cầu của xã hội.

-

Được tham gia các hoạt động khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cộng đồng
do Khoa và các đoàn thể tổ chức.

-

Được hỗ trợ các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động học tập.

-

Sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được Nhà trường cấp bằng tốt
nghiệp, bảng điểm học tập và rèn luyện, hồ sơ sinh viên, các giấy tờ có liên
quan khác và giải quyết các thủ tục hành chính.

V. Yêu cầu về thái độ học tập của người học
-

Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, có ý thức trách nhiệm đối với
gia đình, nhà trường và xã hội.

-

Nhận thức đúng về giá trị đạo đức, giá trị nghề nghiệp của ngành học; luôn
rèn luyện bản thân về mặt y đức và có động cơ học tập đúng đắn;

-

Nhận thức đúng về tầm quan trọng, ý nghĩa của các môn học đối với quá
trình học tập nói riêng và đối với nghề nghiệp nói chung;

-

Ý thức cao trong học tập để đạt thành tích học tập tốt;

-

Tích cực trong tự học, tự nghiên cứu, tham khảo và có ý thức học tập nâng
cao trình độ chuyên môn;

-

Nêu cao tinh thần tự giác, chủ động, độc lập, sáng tạo, say mê học tập và
rèn luyện, vận dụng tốt kiến thức kỹ năng đã học vào thực tế nghề nghiệp;

-

Tích cực tham gia các hoạt động chính khóa và ngoại khoá trong quá trình
học tập.

-

Nghiêm túc chấp hành qui chế, nội qui, qui định của trường, của bệnh viện
và các cơ sở thực hành, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, nghiêm túc trong học
tập và trong thi cử;
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-

Tôn trọng cán bộ nhà trường, giảng viên, người phục vụ, bạn bè và có tinh
thần tương thân tương ái, hỗ trợ bạn bè cùng học tập, vượt khó và cùng
tiến bộ.

-

Có ý thức tiết kiệm, bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập và
nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ đối với nhà trường.

VI. Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
1. Về kiến thức:

-

Nắm vững luật pháp, chính sách của Nhà nước bảo vệ, chăm sóc và nâng
cao sức khoẻ nhân dân, gắn với sức khỏe răng miệng.

-

Ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào thực hành Răng Hàm Mặt.

-

Có phương pháp luận khoa học trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh và
nghiên cứu khoa học Răng Hàm Mặt;

-

Có kiến thức sâu sắc về trạng thái bình thường, bệnh sinh, bệnh căn, chẩn
đoán, điều trị và phòng bệnh Răng Hàm Mặt;

-

Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở làm nền tảng cho y học lâm sàng
chung và ngành Răng Hàm Mặt;

2. Về kỹ năng:

-

Chỉ định và phân tích được kết quả các xét nghiệm hỗ trợ chẩn đoán bệnh lý
vùng đầu mặt.

-

Chẩn đoán và xử trí các bất thường và bệnh lý răng miệng và hàm mặt: sâu
răng, nha chu, rối loạn chức năng hệ thống nhai…

-

Xử trí được các trường hợp cấp cứu răng hàm mặt như chảy máu sau nhổ
răng, viêm tuỷ răng, gãy xương hàm, viêm nhiễm vùng miệng-hàm mặt....

-

Sử dụng kết hợp được một số biện pháp y học cổ truyền trong phòng bệnh
và chữa bệnh răng hàm mặt;

-

Thực hiện được công tác tư vấn, giáo dục sức khoẻ; phối hợp tổ chức việc
bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ răng miệng cho cá nhân và cộng
đồng; bảo vệ, vệ sinh môi trường và đề xuất những biện pháp xử lý thích
hợp;

-

Xử trí được một số bệnh và tình trạng cấp cứu thường gặp trong RHM.

-

Thực hành được các chuyên ngành: nha khoa bệnh lý- phẫu thuật, điều trị và
dự phòng bệnh răng miệng, nha khoa phục hồi và thẩm mỹ.

-

Thể hiện vai trò và trách nhiệm của bác sĩ răng hàm mặt đối với xã hội;
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3. Trình độ ngoại ngữ

-

Sử dụng tối thiểu được một ngoại ngữ để đọc, hiểu và dịch được tài liệu
chuyên môn.

-

Có khả năng giao tiếp bằng một ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh).

VII. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
-

Được tiếp nhận vào làm việc ở các cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc sức
khỏe ban đầu, các bệnh viện từ tuyến sơ sở trung ương đến địa phương
trong hệ thống y tế nhà nước và ngoài công lập.

-

Được tiếp nhận vào làm việc ở các Trung tâm, Viện nghiên cứu.

-

Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu ở các Trường Đại học, cao đắng, trung cấp.

TRƯỞNG KHOA

PGS.TS.BS. NGUYỄN ĐĂNG QUỐC CHẤN

5

