
f flnp 
I '' 

oàn Bi 
p 

DI HOC HUE CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAIVE 
TRU'ONG DAI HOC V DLro'c Dôc lap.— Tu do — Hanh phüc  

S&3063/TB-DHYD Thita Thiên Hué, ngày A tháng  4lnäth  2020 

THÔNG BAO 
V vic ke hoqch th chi'rc le tht nghip dqi hQc h lien thông näm hQc 2019-202 0 

Nhâ tnrng thông báo k hoach t chirc 1 t& nghip clai hc cho sinh viên h lien 
thông nãm hc 2019-2020 thu sau: 

Stt I Ngành Da diêni Ghi ChL1 
LLIC 8h00, sang ngày 21/1112020: K so nhn bang vã nghe huó'ng clan các ni dung 
cüa buOi lê 

I Y khoa,Y hOC CO truyén, V hc dij phông, Duorc hoc 
he lien thông chInh quy tr trung cap 

Hôi tnr1ng A 

2 Diu duOn Da khoa, Diêu duOng Phij san, DiLI 
dung Gay me hOi src lien thông vra lam vüa hctr 
trung cap h lien thông vira lam vera hc tir trung cap 

1 .07 

3 K9 thut xét nghirn Y hoc, K thut hInh ãnh Y hoc, 
Y tê cOng cong  h lien thông vira lam vüa hc tir trung 
cap 

1 .05 

4 Các ngành Diêu dirOng Da khoa, K thut xét nghirn 
V hoc, K thuât hinh ành Y hc h lien thông vera lam 
vtra hoc tr cao dang - 

1 .06 

Ltic 131i30, chiu ngày2l/11/2020: Lê tot nghip Va trao bang 
I V khoa, Y hoc  cô truyên, Y hçc d,r phông, .Ducic  hc 

he lien thông chinh quy tr trung cap. Diêu dung f)a 
khoa, K5 thut xét nghim V hoc, 1(9 thuthinh âith 
V hoc h lien thông vira lam vtra hc tr cao dang. Diêu 
du'Ong da khoa h lien thông vCra lam vCra hc tr trung 
câp(l-365) 

Hi tnräng A 

2 Diêu dir&ng da khoa cOn 1i, Diêu duOTlg Phu san, 
Diu duOng Gay me hOi sue, 1(9 thuât xét nghiêm Y 
hoc, 1(9 thut hinh ãnh Y hoc, V tê Cong cong  h lien 
thông vüa lam vra hc tr frung cap (366- 513) 

1 .07 

Sinh viên khOng k ten vào so nhân bang sang ngày 21/1 1/2020 së không có ten 
trong danh sách len nhân bang tot nghiép vão chiéu ngày 21/11/2020. 

Nhn ducyc thông báo nay, dê nghj các lop sinh viên và các dcTn vi Co lien quan triCn 
khai thuc hin các ni dung trêTi. 

lVoi nh?ln: 
- Thông báo ti các bàn tin ca trung; 
- Webs ite Trtthng Dai  hc 'Duoc; 
- Liru: van thu, DTDH. 
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