Asociația Studenților Stomatologi din Oradea
(A.S.S.O.)

A luat ființă în iulie 2012 la inițiativa studenților de la specializarea Medicină Dentară
din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie Oradea. Obiectivele principale ale acestei
organizații reprezintă dorința de a avea o asociație proprie care să apere interesele studențești,
să faciliteze participarea la numeroase proiecte studențești specifice la nivel național și
internațional precum și să ofere posibilitatea desfășurării unor proiecte pe teme specifice
medicinei dentare de mare anvergură.
Activități desfășurate în cadrul A.S.S.O.:
1. Organizarea corului studenților de la specializarea Medicină Dentară și Tehnică Dentară
în vederea susținerii unui concert de colinde având ca scop strângerea de fonduri pentru
copiii defavorizați.
2. Desfășurarea unor activități specifice de profilaxie a cariei dentare adresate elevilor din
ciclul primar și preșcolarilor într-un program intitulat “Pentru copii frumoși, dinți
sănătoși” realizat în colaborare cu DSP Bihor.
3. Organizarea Oradea Summer University (OSU). Este o universitate de vară deschisă
absolvenţilor de clasa a X-a și a XI-a din toată ţara. Practic, prin aceasta se urmăreşte o
introducere a viitorilor studenţi în lumea învăţământului universitar. Ei vor lua parte la
cursuri, seminarii şi laboratoare, cele mai reprezentative pentru anul I de studiu pentru
fiecare specializare pentru care aceştia optează. Acestea vor fi susţinute de către profesori
din mediul universitar orădean şi nu numai.
4. Organizarea lunară a unor cercuri studențești de tip hands-on, ocazie cu care cadre
didactice vor coordona activități practice cu studenții mediciniști pe diverse teme
specifice.
5. Încheierea unor parteneriate cu alte asociații studențești în vederea organizării unor
proiecte comune (consultații stomatologice gratuite, cursuri, etc) și realizarea unor
schimburi de experiență cu alte centre universitare într-un program numit Interdentis.
6. În colaborare cu CMDBH au organizat Congresul “Denta Orădeană” în care s-au
prezentat ultimele soluții de tratament dentar, dar și tehnici de implant.
7. Organizarea Campaniei Anti-Tabac
8. ASSO face parte din marea familie ANOSR alături de alte 100 de organizații recunoscute
la nivel național și internațional .
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