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Thfta thiên Hu ngày F Ctháng Tnam 2020
THÔNG BAO

V chu'oiig trInhhQc bng nghiên cuu bnh không 1y nhim
Dành cho thtrc tp sinh trInh d tin SI V tirolig throng
Tru&ng D.i hc Y Duçic, Dai hçc Hu nhn duqc Thông báo s 775/TBDHYHN ngày 04/5/2020 cüa Trtr&ng Dti h9c Y Ha Ni v chucing trInh h9c
bng nghiên ciru bnh không lay nhim dành cho thrc ttp sinh trInh d tin si vâ
tuong ducing. Nhà trtthng thông báo mt s ni dung sau:
1. D nghj länh dto các don vj trin khai ni dung thông báo s 775/TBDHYHN dn toàn th CBVC, NTJE) trong don vj (Thông báo dInh kern).
2. Các cá nhân dü diu kin và có nguyen v9ng dir tuyn chucing trInh hoc
bng trên, hoàn thin h so (theo rnáu dInh kern) và np tai Phông T chic, Hânh
chInh, Thanh tra và Pháp ch truóc 1 7h00 ngày 08 tháng 6 näm 2020b
Trân tr9ng cam on.

Z
Noi nhân:
-BGHdbáocáo;
- Các dn vj toàn tnr&ng,
- Lixu VT, TCCB.
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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hanh phüc
ha Ni. ngày CJ- tháng 5 nám 2020

I

THONGBAO
'452oI V chinrng trinh hçc bIng nghien cfru bnh không lay nhim
dànhcho thrc tp sinh trinh d tin sivI tirong dirong
I
1Chuiéh:—
Trueing Di h9c Y Ha Ni thông báo ye chuong trmnh h9c bong nghin ccru bnh
khOng lay nhim (Non-Communicable Diseases - NCD) dành cho thijc tap sinh trmh d
tin Si và tirnng duxrng nhu sau:
1. S hrqng và thô'i gian hiró'ng b9c bng
ii. s6 hrang hçc b6rig: 05 trong nArn 2020
1.2. Thii gian h.thng hc bng: 02 näm
2. Giá trl h9c bong, iru dãi trong dIo to và san phm du ra
2 1 H6 tr c1a hoc b&ig bao gm
- Kinh phi cho lam d tài nghin cthi
- Hoc phi cac hot dung dao tao trong va ngoai rnrcic
2.2. Các uu däi khãc trong dào to
- Mi thirc thp sinh có ba giâng viên huàng dn chrçsc 1ira chçn theo chü d
nghiên ciru: mOt cüa Tnring Dal hQc Y Ha Ni, mt cña Trithng Di hQc Y thuc Di
hQc Massachusette cUa Hoa KS' (UMass Medical School - UMSS) và mt chuyên giá
trong linh vvc chuyên nganh thue BO Y tê, các Bnh vin, Vin nghin cru, và cac d
/ Tt
vj lien quan.
- Duac tham gia cac khoa hoc trrc tuyên cua chuang trinh thac sT khoa hoc v
nghiên cuu lam sang (MSCI) cua dat hoc UMMS va cac mon hoc ye phtrang phap nghién
cfru nâng cao và các chü dê ph hcip vài ni dung nghiên cru ti Tnthng Di hçc Y Ha
NOi.
- Dtrçic tham dr khôa tp hun he 1 tháng t?i UMMS v& djch t hçc, thi& k
nghiên thu và thông ké sinh hc (bao gOni cac ni dung quãn l d lieu, phAn tich, trinh
bay, giãi thich k& qua và sCr ding phân mêm thông ké phü hcp).
- Duçic tham gia h*i thão trrc tuyn "Ctu ni dn thành công" dã nghe cac giãng
viên UMSS tiinh bay nhcrng ' tung nghiên c(ru mâi va nhn phàn hOi ye vic xay drng
curing nghiCn cfru có khà nang &rçrc tài trq.
- M& thrc tp sinh viét I dê ctrong nghiên cfru dithi sr hirâng dn tp th huâng
dn và nu dtrçic thong qua thI se dtrçic cap kinh phi dê trin khai trong ph?m vi th&i gian
cUa hçc bong.
2.3 Sànph.mdura
- Nâng cao näng litre nghiên ci'ru trong linh virc cac bnh NCD.
- Xut bàn &rçlc it nhât 01 bài báo khoa hc
trén các tip chI thuc danh mic
ISI/scopus tir s 1iu nghiên ci'ru cüa mInh hoäc sr ding lieu có san.
- Vit duqc It nht m(t dé cirring nghiCn thu xin tài trq tr các nguôn tài trq trong
mrâc hoc tài trq tir nuâc ngoài (VI dt NIH cUa Hoà KS', MRC cüa Anh QuOc),/

dang

so

- DOi vrn nghiên ctru viên ehtra Co bang tién sT Nu ding tb&a dtrqc cong nhãn Ia
NCS cua Trung Daa h9c Y Ha Ni thi thtrc tap sinh/hoc vaén có th str dung các mOn
hoc d &rqc Tniong Dai hoc Y Ha NOi cOng nhãn La hoc phân trrnh d tiên Si va san
ph.m aghién cCru trong chtrong trinh hQc bong dê hoàn thAnh các yëu câu cUa chtrccng
trmh dao tao trinh d tiôn Si Thc tp slnhlh9c viên phai tuân thu mol quy ch va quy
dinh hin hanh ye dao tao trinh do flea si
3. Diu kiin dir tuy&i
3 1 VAn bng mt trong cac djêu kién sau
- CO hc vj tin si trong vOng 5 nAm.
- Co bang bác si hoac thtc si ngành dOnglphii hcip hoc ngành gAn vài ngãnh dich
th9c.
3.2. Kinh nghiém nghiCn cthi khoa h9c và cOng tác chuyên mon
- CO kinh nghim nghiên cCru trong ITnh vrc bnb man tInh khOng lay nhiém
(NCD) hoc cãc Iinh virc lien quan.
- Di hoc dang lam nghién ciru trong Iinh virc NCD hoc lTnh vrc lien quan.
- Cong tác chuyen mOn trong linh vrc Djch t& Dinh dung, YTCC, YHDP và dã
hoc dang lam nghien cru trong linh vrc HIV va co ké hoch nghien cihi NCD trên bnh
nhân HP!.
- TJu tiên cho cac thi smh hiên co sO Iiôu nghèn ci.ru Co the xuât ban quOc t
3.3. Yu c&u v ngoai ngu
Chthig chi IELTS (Academic Test) tr 6.5 tr len hoc tuang &rcYng do mt t
chuc khao thi duçic quOc tê và Viêt Nam Cong nhan cap trong that han 24 thang huh den
ngày dAng k d tuyên.
4. H s0 xCt tuyén:
- Dan xin tham gia chuang trinh hçc b6ng (Phii ltc I)
- Sci y&i 1 llch theo mu (Phi Iiic 11)
- D xut nghiCn ciru.khi thani gia chtrong trInh (Phi lc HI)
5. Thôi gian nbn h so và xét tuyn
- Xét tuyn lien tic dn ht chi tiCu.
- Thigian nhn h sci bt dau tr 01/8/2020
- Du kin xét tuyn bt dAn t& 15/8/2020
- Dr kin thii gian but dAu tham dir chuang trmnh 1/10/2020
Thông tin chi tiêt xem tai websile: http://sdIz.hmu.edu.vn hoäc lien he theo dia chi
email: daominJianhn:u. edu. vu.
D nghj cac ca s& dào tao. các bnh vin, các vin nghiên c1ru và các ca s.r y
trong toan quOc sam thông bao va tao diêu kiin thuán lqi cho nhUng ngixai du dtéu kiên,
có nguyen vng d tuyên kjp hoan thãnh hO sa và däng k' ;•
* & dting thñ han.
Trn trQng./N47i nJin:
- Các trtr&ng Dai h9c, Cao d.ng và Trung cp Y Duçtc;
- Các Vin nghién cu;
- Cáccastyte;
- Các dcrn vi trong trtthng;
- Luu: VT, SD!-!.

Ta Thành VAn

