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Thira Thiên Hue', ngàj0 tháng 6 nãm 2020
THÔNG BAO
V vic b sung diê'u kin n5p ho sci tuyn sinh lien thong nàm 2020
Truô'ng Dai h9C Y Dugc, Dui h9c Hue dã có thông báo s 07/TB-fJHYD
ngày 03/01/2020 ye vic tuyên sinh lien thông trInh d dai h9c Y — Ducic näm
2020 dành cho dôi tucing tot nghip cao dang.
Can cir Thông tu 09/2020/TT-BGDDT ngày 07/5/2020 cña B Giáo dic và
dào tao ban hành quy chê tuyén sinh trInh d dti h9c; tuyên sinh trInh dO cao däng
ngành giáo diic mârn non näm 2020; Trung Dai h9c Y Duic, Dti h9c Hue thông
báo bô sung them diêu kin np ho so' dr thi lien thông näm 2020 nhu sau:
1.Dôi vói ngânh Du?c h9c phái dat mt trong các tiêu chI sau:
- Hc ltrc Rp 12 dt loii giOi hoc diem trung bInh chung các mon van hóa
THPT dat tir 8,0 tth len hoc tot nghip THPT loai giói.
- Hpc lirc lap 12 dat loai khá và có 3 nAm kinh nghim cOng tác thing vai
chuyên mOn dào tao.
- Tot nghip trInh dO cao dang dat loai giói.
- Tot nghip trInh dO cao dàng dat loai khá và cO 3 11am kinh nghim cong
tác dung vó'i chuyên mOn dào tao.
2. Dôi vâi các ngành Diêu duOng (chuyên ngành Bieu duöng Da khoa,
chuyên ngành Diêu duOng Gay me hôi sirc, chuyên ngành Diêu duO'ng phi1 san),
ngành K5 thut xét nghim Y hoc, ngãnh K thut hInh ãnh Y h9c phái dat mOt
trong các tiêu chI sau:
- H9c lirc lOp 12 dat loi khá hoc diem trung blnh chung các mon van hóa
THPT dat tü 6,5 tra len hoc tot nghip THPT loai khá.
- H9c lirc lap 12 dat loai trung bInh và có 5 nãm kinh nghim cOng tác dung
vai chuyên mon dào tao.
- TOt nghip trmnh dO cao dãng dat loai khá tth len.
Nêu có gI chua rö, xin lien h vó'i Trung theo dja chi: PhOng Dao tao Dai
hçc, Tru?ng Dai hc Y Ducic, Dai h9c Hue, so 06 Ngô Quyên, Thành phô Hug,
diên thoai: 0234 3883 867.
HI1U TRUNG
Ni nhân:
- Thông báo ti các bàn tin cüa tru6ng;
- Website Tru'ng Di lice Y Dircc;
- Lu'u: van thu, DTDH.
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