ĐẠI HỌC HUẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 3068/TB-ĐHYD

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO
Về kế hoạch kỳ thi phụ của tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021
tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đã có Thông báo số 2759/TBĐHYD ngày 18/10/2021 về việc tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021. Nhà trường
thông báo kế hoạch kỳ thi phụ của tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021 như sau:
1. Hình thức thi môn chủ chốt (chuyên ngành): thi trắc nghiệm trực tuyến
qua hệ thống thi trực tuyến của Nhà trường. Thí sinh phải có máy tính cá nhân,
tài khoản Gmail có thể truy cập được Google Meet trên điện thoại di động và
làm bài trực tiếp trên phần mềm thi trực tuyến của Trường (sẽ có hướng dẫn chi
tiết về cách thi tuyển sau).
2. Thời gian thi môn chủ chốt: ngày 11/12/2021 (sẽ có thông báo chi tiết
về thi tuyển theo từng nhóm chuyên ngành sau).
3. Thí sinh nộp lệ phí dự thi: 300.000 đồng/thí sinh (ba trăm nghìn đồng)
và đồng thời xác nhận tham dự thi tuyển trước ngày 30/11/2021 qua mẫu đăng
ký bằng cách truy cập đường link: https://forms.gle/cR7gsMjKv7nhR3Qi7 hoặc
quét mã QR.
Tên tài khoản: Trường Đại học Y Dược Huế.
Số tài khoản: 55110000003290.
Tại ngân hàng: BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế.
Nội dung: Họ và tên, số điện thoại, ngành dự thi.
4. Những thí sinh nộp lệ phí dự thi và hoàn thành mẫu xác nhận đăng ký
dự thi đúng thời gian quy định trên sẽ có tên chính thức trong danh sách dự thi.
Ghi chú:
- Kế hoạch tuyển sinh có thể thay đổi tùy theo diễn biến tình hình dịch
bệnh Covid-19.
- Thí sinh cần hỗ trợ thông tin liên hệ Trường Đại học Y - Dược, Đại học
Huế qua Phòng Đào tạo sau đại học (email: phong.dtsdh@huemed-univ.edu.vn,
điện thoại 02343820857, 0976436144) hoặc Phòng Kế hoạch, Tài chính, Cơ sở
và vật chất (CN. Bùi Thị Minh Châu, điện thoại 0794549962)./.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Thí sinh dự thi;
- Khoa/Bộ môn và đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, ĐTSĐH, HĐTS SĐH2021.
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