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ПРЕЗИДЕНТ

Почесний ректор

РЕКТОР
Вчена рада Університету

Перший віце-президент
Медичний факультет
Вчена рада медичного факультету

Деканат медичного факультету

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Проректор з
науковопедагогічної
та
навчальнометодичної
роботи

Проректор з
науковопедагогічної,
лікувальної,
виховної
роботи та
міжнародних
зв’язків

Проректор з
науковопедагогічної
роботи та
післядипломної
освіти

Кафедра української та латинської мов

Департамент
юридичного та
кадрового
забезпечення

Служба головного
інженера

Директор
фінансовий

Директор з
маркетингу

Директор
виконавчий з
інформаційних
технологій

Кафедра акушерства і гінекології
Кафедра громадського здоров'я та мікробіології
Кафедра педіатрії

Учений
секретар

Навчальнометодичний
центр

Кафедра інфекційних хвороб, фтизіатрії та пульмонології
Кафедра патологічної анатомії, гістології та судової медицини

Відділ
інтернатури

Відділ аналізу
документів
про освіту

Кафедра пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії, хірургічної косметології з курсом
основ приватної лікарської практики

Навчальна
частина
підготовчих
курсів до
складання ЗНО

Інспектор з
наукової
роботи

Бібліотека

Медчастина

Інженер з
охорони праці
І категорії

Транспортний
відділ

База
по вул. Горлівська, 124

(студентський гуртожиток)

Господарський
відділ

Юридичний
відділ

База

Відділ кадрів

по вул. Бориспільська, 2

Завідувач
докторантури,
аспірантури,
клінічної
ординатури
та науки

Стоматологічний факультет
Вчена рада стоматологічного факультету

Відділ
виробничої
практики

Деканат стоматологічного факультету

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології
Кафедра терапевтичної стоматології

Міжнародний факультет
Вчена рада міжнародного факультету

по вул. Харківське
шосе, 121

Бухгалтерія

Кафедра внутрішніх та професійних хвороб

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицьової хірургії

Кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

Фармацевтичний факультет

База
Інформаційний
відділ зв'язків з
ЄДЕБО

по вул. А. Цедіка, 7

База
по вул. Саксаганського,
107/47 літ.А

Відділ
моніторингу
якості освіти

Навчальний центр
стоматологічного факультету
Керівник проектів і
програм
Відділ
атестації, експертизи та
підвищення кваліфікації практики

Деканат міжнародного факультету

Кафедра ортопедичної стоматології і ортодонтії

Підготовче
відділення для
іноземних
громадян

Медичний центр з народної та
нетрадиційної медицини

Кафедра неврології, психіатрії та фізичної реабілітації
Кафедра фізіології, медичної біології та біологічної фізики

Вчена рада фармацевтичного факультету

Деканат фармацевтичного факультету

Кафедра фармакології, клінічної фармакології, патологічної фізіології

Харківський інститут медицини та біомедичних наук

Кафедра фармацевтичного менеджменту, клінічної фармації, технології ліків
Вчена рада Харківського інституту медицини та біомедичних наук

Кафедра фармацевтичної і біологічної хімії, фармакогнозії
Кафедра хімії

Головний
бухгалтер

Відділ
діловодства

База

Кафедра хірургічних хвороб №1
Кафедра хірургічних хвороб №2

Плановоекономічний
відділ

Кафедра соціально-гуманітарних та біомедичних дисциплін
Кафедра клінічних дисциплін

Відділ
інформаційних
технологій

