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Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2017 
   

THÔNG BÁO  
Về việc điều chỉnh các điều kiện tuyển sinh Chuyên khoa cấp I,  
Chuyên khoa cấp II năm 2017 của Trường Đại học Y Dược Huế  

 

Theo kế hoạch tuyển sinh Sau đại học hằng năm, năm 2017 Trường Đại học Y Dược 
Huế đã ra thông báo số 3876/TB-ĐHYD-SĐH ngày 27/12/2016 về việc Tuyển sinh 
Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II cho năm 2017 của Nhà Trường.  

Vừa qua, Nhà Trường nhận được văn bản số 1623/BYT-K2ĐT ngày 31/3/2017 của 
Bộ Y tế về việc điều chỉnh các điều kiện tuyển sinh Chuyên khoa cấp I và Chuyên khoa cấp II.  

Để phù hợp với nội dung công văn trên, Nhà Trường thông báo điều chỉnh một số 
nội dung tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II cho năm 2017 của Nhà 
Trường như sau: 

1. Áp dụng chung cho đào tạo Chuyên khoa cấp I và Chuyên khoa cấp II 
- Không giới hạn tuổi của thí sinh dự thi. 
- Môn Ngoại ngữ: thí sinh đạt trình độ bậc 3 của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam 

(theo thông tư 01/2014/BGDĐT) được miễn thi tuyển, nhưng phải đạt chuẩn đầu ra. Học 
viên đạt trình độ bậc 4 của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam được miễn học, miễn thi. 

2. Áp dụng đối với đào tạo Chuyên khoa cấp I 
- Về đối tượng dự thi: thí sinh chỉ đăng ký dự thi ngành/chuyên ngành tương ứng với 

ngành được đào tạo ở trình độ đại học, không yêu cầu có chứng chỉ chuyên khoa định 
hướng trước khi dự thi. Riêng đối với những bác sĩ làm việc liên tục từ trước ngày 
01/01/2012 (ngày Thông tư số 41/2011/TT-BYT có hiệu lực) cho đến ngày đăng ký dự thi 
được dự thi chuyên ngành đang làm việc.  

- Về thâm niên chuyên môn để dự thi: 
+ Đối với các lĩnh vực yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề (theo quy định tại Luật 

Khám bệnh chữa bệnh): Thí sinh chỉ được dự thi sau khi có chứng chỉ hành nghề. 
+ Các đối tượng khác: theo quy định đào tạo Chuyên khoa cấp I hiện hành. 

3. Áp dụng đối với đào tạo Chuyên khoa cấp II 
- Về thâm niên chuyên môn để dự thi: sau khi tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I hoặc 36 

tháng sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ. 
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Ðào tạo Sau đại học, Tòa nhà 2A, Trường Ðại học Y 

Dược Huế, số 06 Ngô Quyền - Thành phố Huế.  
Số điện thoại 0234.3822653 - số máy lẻ: 1030, Email: sdh.dhyh@gmail.com   
 

 
 

Nơi nhận: 
- Đại học Huế.  
- Các Sở Y tế. 
- Các Bệnh viện, các cơ sở y tế   
- Các Trường Đại học, Cao đẳng,  
THYT, TT Đào tạo Y tế  
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