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D4d HOC HUE CQNG HOA xA HQI Cmr NGHIA VIT NAM 
TRI1NG  DiJ HOC Y  DUQC Bc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

S: A 2J /TB-DHYD Thfra Thiên Hu ngayYJ thangQnam 2020 

THÔNG BAO 
Tuyn sinh dào to lien tic cp chfrng chi 

cüa Trirô'ng Thu hçc Y Dtrçrc, Di h9c Hu näm 2020 

Trti&ng Dti h9c Y Di.rçrc, Di hçc Hu thông báo tuyn sinh cac lap Dào to lien t1c 

cp chi'rng chi nam 2020: 

1. Thôi gian dào tao: tr 06-09 tháng (danh sách dInh kern các khóa dâo tao). 

2. Dja dim dão t,o: Tai  Tnrmg Di hçc Y Dizçic Hu hoc tii cia phuang khi có 

thOa thun dão to cüa các clan vj y t 

3. S hrç'ng h9c viên: khóa hçc ckrçc trin khai ti thiu 10 h9c viên/khóa hoäc theo d xut 

cUa Khoa/B mon. 

4. Chü'ng chi kt thüc khóa h9c: hçc viên kt thüc khóa h9c và dt cac yeu cAu ca khóa 

hçc s duçxc cp chirng chi theo quy djnh Thông tu 22/2013/TT-BYT cüa BO Y t v vic 

huàng dn vic dào to lien tic cho can b y t. 

5. Tho'i gian dir kien to chirc: dr hen bat dau dao tto tix thang 09/2020. 

6. H so' clang k3 dr tuyn gm có: 

- Dan clang k dr tuyn (theo mu). 

- Ban sao cong chng van bang tt nghip di h9c 

- Cong van Cu di hpc cUa co quan quân l (di vài ngu&i có dan vj Cong tác). 

- GiAy chüng nhn src khôe (cUa Bnh vin Da khoa). 

- Sa yu l ljch: Co xác nhn cña ca quan quán l (di vói thI sinh clang cOng tác ti Ca 

si Y t) hoc chInh quyn dja phuang (di vài thI sinh xin h9c h tr do chua có nhim sâ). 

7. Thô'i gian np h so': hn cu6i vào ngày 31/08/2020. 

8. Ncri phát hành h so': Phông Dào tuo Sau Di h9c, Tôa nhà 2A, Tnring Dui h9c Y Duçrc, 

Dti h9c Hut. 

L phi xét tuyn h so': 100.000 dng (nQp cUng mQt ln vài h sa dr tuyn). 

M9i thông tin chi tit xin lien h tti Phông Dào to Sau dui h9c, Tni&ng Di hçc Y Duc, Dai 

hçc Hu, s 06 Ngô Quyn - Thành phô Hu. S din thoi: 0234.3820857, Email: 

phong.dtsdhhuemed-univ.edu.vn. 
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H flAi'[CH CAC KHOA DAO TAO LIEN TUC  CAP CHUG CHI 
y [ Qj1Ik.4Ji Thông baa s A'c'i2 /TB-DI-IYD ngày A1 thángO nárn 2020 cüa 

Hiu tru-óiig Triethig Dgi hQc YDttçc Hue) 
OC 

STT Ten khóa hçc Thôi gian IMi tuqng Mirc thu 

1.  CAp ciru da khoa toàn din 09 tháng Bác si da khoa 18.000.000 

2.  Tai Müi Hçng co bàn 06 tháng Bác sT da khoa 12.000.000 

3.  Chuyên khoa Lao và Bnh phi 06 thang Bác si da khoa, 

Bác si YHDP 

12.000.000 

4.  Chuyên khoa Mt co bàn 06 tháng Bác si da khoa 12.000.000 

5.  Chuyên khoa Gay me hi si'rc 09 tháng Bác si da khoa 18.000.000 

6.  Tam th.n h9c cci bàn 06 tháng Bác si da khoa 
Bác si YHDP, YHCT, 

Y si hoäc CBYT có 
thu cu 

12.000.000 

7.  Quy trmnh k5' thu.n thrc hin các trc 

nghim tam 1 và ng d%ing cac trAc 

nghim tam 1' trong thrc hành tam 

than h9c 

50 tit hçc Cu nhân tam 1$', giáo 
Viêfl Co Sâ iO d%ic 

däc biêt; 
Bác Si, y si, diu 

duOng, k5 thut vien y 

2.000.000 

8.  Truyn nhim và Bnh thit dâi 06 tháng Bác si da khoa 12.000.000 

9.  Da 1iu co bàn 06 tháng Bác si cia khoa 12.000.000 

10.  ChAn doãn hInh ành co bàn 09 thãng Bác si cia khoa 18.000.000 

11.  Y hçc c truyn 06 tháng Bác si cia khoa 12.000.000 

12.  Phiichichicnangcobàn 09tháng Bácsidakhoa 18.000.000 
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