
DI HQC HUE CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VThT NAM 
TRUNG DAI HOC Y  DUQC Dc Ip — Tir do — Hnh phüc 

S: 2237/TB-DFIYD Thfra Thiên Hue', ngày 3 tháng 9 nám 2020 

THÔNG BAO 
V vic trin khai churng trInh, 

k hoach dào tio sau dai h9c 11am hoc 2020 - 2021 

CAn cr K& 1u.n cüa Hiu trung Tru?mg Dai  h9c Y Duqc, D?.i  hçc Hu 

ngày 01/9/2020 tai  Hi nghj trin khai chuang trInh k hoach dào tao  di hçc, 

sau d.i h90 và hoat  dng khoa h9c cong ngh nAm hçc 2020 - 2021, Nhà tnr&ng 

thông báo dn Khoa/B môn, các dan vj lien quan và h9c viên v trin khai k 

hoach dào tao sau dai hoc thu sau: 

1. Kê hoch dào tio nám hQc 2020 - 2021 

- Thi gian bt du näm hc 2020 - 2021: ngày 07/9/2020. 

- Day và h9c 1 thuyt: Trirc tuyn qua mng Internet bAng cáo hInh thirc 

nhu E-learning, Google Classroom, Google Hangouts Meet, H tMng LMS..... 

dn ngày 2 1/9/2020. 

- Khoa!B mon có k hoach giãng day  trrc tuyn cáo chimg chi và thông 

báo ljch giãng dn hc viên, Phông Dào tao  Sau  dai  h9c. 

- Chua triên khai h9c tp trung tai  Trtthng và thirc hành Bnh vin truóc 

ngày 21/9/2020 (Can cir tInh hInh thirc t djch Covid-19 và chi dao  cüa cáo cp 

có thm quyn, Nlhà tnthng sê có các diu chinh phü hcip d trin khai thirc 

hiên). 

- Riêng h9c viên Bác sT ni trü tip t11c h90 và thrc hánh tai Beth vin 

theo k hoach. 

2. Các ni dung cüa nAm h9c 2019 - 2020 can thijc hin: 

- Thi t& nghip Bác sT ni ti-u: 

+ Thi t& nghip lam sang: Tr ngày 5/10 - 10/10/2020 theo ljch ci th 

cüa Khoa!B mOn. 

+ Thi tot nghiêp ly thuyêt Vao luc 14h00 ngay 9/10/2020 (thu Sau) 
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- Thi t& nghip Chuyên khoa I, Chuyên khoa II: 

+ Thi t& nghip lam sang: Co th bt du tr 15/10/2020 khi tInh hInh 

djch Covid-19 n djnh và có d xut tü KhoaIB mon cho tmg nhóm h9c vién; 

+ Thi t& nghip l thuyt: Vào tun du tiên tháng 11/2020 (së có 

thông báo sau). 

- K hoach bâo v 1un van cüa hçc viên Cao h9c, BSNT, CKfl: Tü ngày 

15/10 dn 15/12/2020. 

- Hoàn thành các chirng chi cui cüa lap CKI, CKII, BSNT, Cao hc 

thuc nàm h9c 2019 - 2020 và th chtrc thi k& thüc chirng chi truac tháng 

10/2020. 

D nghj Khoa!B môn, các dcin vj lien quan và h9c viên sau dai  hçc thirc 

hin ni dung trén./. 

PGS.TS. Hoàpg Büi Bão 
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