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THÔNG BAO
V/v to chirc khóa dào to lien tiic "Chn doán và diti trj bnh viêm gan virus"
Trixông Dai hçc Y D.rqc, Di hçc Hue thông báo to chrc khóa dào tao

lien

tic "chdn

doán vâ diu trj bnh viêm gan virus" vâi the ni dung nhu sau:
L Thôi gian dào to: 14 ngày (gm 112 tit h9c).
2. S Lu9ng ll9c viên: dr kiên 05-10/h9c viên/khóa hote theo c1 xut cüa KhoafB mOn.
I Di tirqng: Bác si clang cong tác trong các chuyên ngành Truyn nhirn, Tiêu hóa Gaii nt, Y h9c Dis phàng, Ni khoa, Y h9c gia dInh và nt

s6 can b y t có nhu

ciu...
4. ChIrng chi két thüc khóa hoc: h9c viên két thüc khóa h9c và dt yêu citu cüa khóa
h9c së dt.rgc cp chirng chi theo quy djnh cUa Bi Y t.
5. Thôi gian dr kin t chi?c
- Khóa thr 1: tháng 01/2021
- Khóa thir 2: tháng 03/202 1
6. H so clang k5' dr tuyn gni có:
- Don clang k dr tuyn (theo mu).
- Ban sao cong chrng van bng tt nghip dcii hçc (trong vông 06 tháng)
- Cong van ccr di h9c ccia ca quan quân i.
- 02 ãnh 3x4 (ghi dty dU thông tin h ten, ngày sinh, ni sinh a nit sau ánh).
7. MfrC thu: 2.500.000 ding/h9c viên/khóa hçc (nu s6 lisçing h9c viên <5 thI müc thu
là 3.000.000 dng/h9c viên/khóa hçc).
8. TIiô'i gian np li soS: 1in cuôi vào ngày 3 1/12/2020 (khóa thir 1) và 26/02/202 1 (khóa
thu 2).
M9i thông tin chi tit xn lien h Phông Dào tto Sau dcti hçc, Tri.rang Di hQc Y Duçic,
Di hc 1-Iu& s 06 Ngô Quyn - Thành phó Hu. S din thoii: 0234.3820857, Email:
phong.dtsdhhuemed-univ.edu.vn.
Noi u/ian:
- Nhtr trén;
- Lint: VT, SDI-1.
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