Eğitim-öğretim temel ve klinik diş hekimliği bilgilerini
kapsayan 5 yıllık yüksek lisansı olan bir eğitimdir. İlk iki
yılda, temel tıp ve diş hekimliği bilimleri ile ilgili teorik
dersler ve el becerilerinin geliştirilmesi için pratik
laboratuvar uygulama derslerini almaktadırlar. Son üç
yılda ise klinik diş hekimliği bilimleri öğretim
elemanlarının gözetiminde hastaların tedavilerini bizzat
uyguladıkları klinik uygulamaya geçmektedirler.

Fakültemiz tarafından düzenlenen Uluslararası Diş Hekimliği
ve Sağlık Kongresi 28-29 Kasım 2020 tarihleri arasında
çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Kongremize diş hekimleri,
akademisyenler, diş hekimliği öğrencileri, diğer sağlık
alanlarında çalışan birçok katılımcı yoğun ilgi gösterdi.
Laboratuvarlarımız

Fakültemiz 2017 yılında kurulmuş olup, öğrenci alımına
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı İtibariyle başlamıştır. 2019
yılı bahar döneminden bu yana eğitim-öğretim faaliyetleri
Sağlık Yerleşkemizde devam etmektedir. Genç ve dinamik
bir eğitim kadrosunun görev yaptığı fakültemizde, pratik
dersler son teknolojik imkanlarla donatılmış preklinik ve
simülasyon
(fantom)
laboratuvarlarımızda
gerçekleşmektedir. Eğitim programımızın önemli bir
bölümünü içeren pratik uygulama derslerinde öğrenciler,
eğitmen masasında bulunan kamera ve ses düzeneği
sayesinde kişiye özel monitörlerinden öğretim üyelerinin
pratik uygulamalarını eş zamanlı olarak takip
edebilmektedirler. Erasmus ve Farabi programlarımızın
mevcudiyeti, öğrencilerimize yurtiçi ve yurtdışında
bulunan farklı üniversitelerde de eğitim alma seçeneği
sunmaktadır. Öğrencilerimizin üniversitemiz ve fakültemiz
bünyesinde düzenlenen bilimsel ve sosyal etkinliklere
katılım göstermeleri en üst düzeyde olup, bu toplantı ve
etkinliklerde aktif olarak görev almaktadırlar. Fakültemiz,
pandemi sürecinin başlaması ile mevcut akademik
takvimine uygun şekilde online- senkron eğitime başlayan
ilk diş hekimliği fakültelerinden biridir. Öğrencilerimiz
sistem üzerinde kayıtlı olan eş zamanlı olarak yapılan ve
kaydedilen online derslere
istedikleri zaman
ulaşabilmektedirler. Diş Hekimliği fakültesi olarak
amacımız, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği
temel diş hekimi bilgi ve becerilerine sahip, iletişim
kabiliyeti yüksek, etik değerlere bağlı, bilgili, yetenekli ve
çağdaş diş hekimleri yetiştirmektir.

İZMİR DEMOKRASİ
ÜNİVERSİTESİ

Fakültemizde 8 Anabilim Dalı bulunmaktadır.
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Endodonti
Protetik Diş Tedavisi

Restoratif Diş Tedavisi

Ortodonti
Pedodonti

Periodontoloji

Öğrencilerimizin
üniversitemiz
ve
fakültemiz
bünyesinde düzenlenen bilimsel ve sosyal etkinliklere
katılım göstermeleri en üst düzeyde olup, bu toplantı ve
etkinliklerde aktif olarak görev almaktadırlar.

Genç ve dinamik bir eğitim kadrosunun görev yaptığı
fakültemizde, pratik dersler son teknolojik imkanlarla
donatılmış preklinik ve simülasyon (fantom)
laboratuvarlarımızda gerçekleşmektedir.

Eğitim-öğretimin aksamaması için azami özen
gösteren fakültemiz, pandemi sürecinin başlaması ile
mevcut akademik takvimine uygun şekilde online- eş
zamanlı eğitime başlayan ilk diş hekimliği
fakültelerinden biridir.

Öğrenci kontenjanımızın nispeten az olması ve her
bir öğrenciye düşen öğretim üyesi sayımızın fazla
olmasının avantajı ile öğrencilerimiz öğretim üyeleri
ile birebir iletişim kurma ve eğitim alma şansı
yakalayabilmektedir.
5 yıllık diş hekimliği fakültesini bitiren öğrenciye “Diş Hekimliği Yüksek Lisans Diploması” ve “Diş Hekimi” unvanı verilir.
Programdan mezun olan diş hekimleri, sağlık bakanlığına bağlı hastanelerde, ağız diş sağlığı merkezlerinde, özel kliniklerde, üniversitelere bağlı fakültelerde görev
alabilirler. Resmi ve özel hastanelerde veya kamuda çalışmak isteyen diş hekimleri ilgili kurumlara başvurur ve açık yerlere tayin edilirler. Program mezunları ayrıca
üniversitelerin yaptığı doktora sınavını kazanarak doktora eğitimi veya Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (DUS) girip kazanarak uzmanlık eğitimi görebilirler.
Sonrasında üniversitelerde görev alabilir, özel muayenehane veya klinikte çalışabilir yada Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde çalışmak için başvuru yapabilirler.

