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Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học  

năm học 2020-2021 
 

I. Điều kiện đăng ký tuyển sinh. 

1) Đại học Chính quy: 

- Thí sinh đã dự thi xong kỳ thi THPT: có kết quả thi và Giấy chứng nhận tốt nghiệp (hoặc 
tương đương). 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.  

- Khối thi: Khối A đối với ngành Dược học, Khối B đối với các ngành còn lại.  

- Ngày thi và môn thi: theo quy định của Bộ GD&ĐT.  

- Điểm xét tuyển theo ngành. 

2) Đại học LT chính quy: 

- Về phẩm chất chính trị: 

Lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo 
đức tốt, chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 
Những người đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên không được dự 
tuyển. 

- Về văn bằng, chứng chỉ 

+ Bằng tốt nghiệp cao đẳng: Thí sinh dự thi phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành 
phù hợp.  

+ Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục 
thường xuyên. 

+ Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

- Về sức khoẻ 

Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. 

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: 

+ Đối với ngành Dược học phải đạt một trong các tiêu chí sau:  

 Học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt 
từ 8,0 trở lên hoặc tốt nghiệp THPT loại giỏi. 

 Học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn 
đào tạo. 

 Tốt nghiệp trình độ cao đẳng đạt loại giỏi.  

 Tốt nghiệp trình độ cao đẳng đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với 
chuyên môn đào tạo. 
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+ Đối với các ngành Điều dưỡng (chuyên ngành Điều dưỡng Đa khoa, chuyên ngành Điều 
dưỡng Gây mê hồi sức, chuyên ngành Điều dưỡng phụ sản), ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y 
học, ngành Kỹ thuật hình ảnh Y học phải đạt một trong các tiêu chí sau: 

 Học lực lớp 12 đạt loại khá hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 
6,5 trở lên hoặc tốt nghiệp THPT loại khá. 

 Học lực lớp 12 đạt loại trung bình và có 5 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên 
môn đào tạo. 

 Tốt nghiệp trình độ cao đẳng đạt loại khá trở lên. 

3) Thạc sỹ: Có Bằng Tốt nghiệp Đại học và các điều kiện kèm theo từng chuyên ngành 

4) Tiến sỹ:  

- Có Bằng tốt nghiệp Đại học loại giỏi trở lên 

- Có Bằng Tốt nghiệp thạc sĩ 

- Các điều kiện kèm theo từng chuyên ngành 

II. Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được 

1) Đại học chính quy 

* Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên được nhà trường công bố trong chuẩn 
đầu ra của các ngành (Xem chi tiết tại: https://huemed-univ.edu.vn/chuan-dau-ra-trinh-do-
dai-hoc-nam-2020-scdtdh-c152) 

* Trình độ ngoại ngữ công bố trong thông báo chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên (Xem 
chi tiết tại: https://huemed-univ.edu.vn/quy-dinh-day-va-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-
trong-cac-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-tai-dai-hoc-hue-scdtdh-c38) 

2) Đại học liên thông CQ 

* Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên được nhà trường công bố trong chuẩn 
đầu ra của các ngành (Xem chi tiết tại: http://huemed-univ.edu.vn/chuan-dau-ra-trinh-do-
dai-hoc-scdtdh) 

* Trình độ ngoại ngữ công bố trong thông báo chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên (Xem 
chi tiết tại: https://huemed-univ.edu.vn/quy-dinh-day-va-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-
trong-cac-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-tai-dai-hoc-hue-scdtdh-c38) 

3) Thạc sỹ: 

Yêu cầu về kiến thức: 

- Vận dụng được kiến thức triết học trong thực hành nghề nghiệp; 

- Vận dụng được kiến thức y học cơ sở, dược lý và chuyên ngành trong chẩn đoán, điều trị 
và dự phòng; 

- Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu; 

- Tiếng Anh đạt trình độ B1 của CEFR (khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng 
Châu Âu) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; 

- Vận dụng được kiến thức về tin học trong thực hành nghề nghiệp; 

- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng nghiệp trong 
thực hành nghề nghiệp. 
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Yêu cầu về kỹ năng 

- Kỹ năng cứng 

+ Thực hành thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh thường gặp; 

+ Chỉ định và phân tích thành thạo một số xét nghiệm phục vụ cho chẩn đoán và điều trị 
bệnh; 

+ Thực hiện được một số thủ thuật thông thường; 

+ Có khả năng hướng dẫn đồng nghiệp thực hành nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực 
theo học; 

+ Sử dụng được một số thiết bị y tế trong chẩn đoán và điều trị các bệnh; 

+ Có khả năng thực hiện độc lập đề tài nghiên cứu khoa học trong chuyên ngành; 

- Kỹ năng mềm 

+ Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh; 

+ Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong cung cấp các dịch vụ y tế cho người bệnh; 

+ Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê áp dụng trong nghiên cứu khoa học y 
học. 

Yêu cầu về thái độ: 

- Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn trọng, cảm 
thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh; 

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt 
đẹp của ngành Y; 

- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp; 

- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập phát triển 
nghề nghiệp suốt đời; 

- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân tộc trong 
hoạt động nghề nghiệp 

4) Tiến sỹ: 

- Vận dụng được kiến thức y học cơ sở, dược lý và chuyên ngành trong chẩn đoán, điều trị 
và dự phòng các bệnh lý, có hệ thống kiến thức chuyên sâu, tiên tiến và toàn diện trong 
chuyên ngành. 

- Có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo. 

- Làm chủ được các giá trị cốt lõi, quan trọng trong học thuật, phát triển các nguyên lý, học 
thuyết của chuyên ngành. 

- Có tư duy mới trong tổ chức công việc chuyên môn và nghiên cứu để giải quyết các vấn 
đề phức tạp phát sinh trong chuyên ngành. 

- Tiếng Anh đạt trình độ IELTS 5.0 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương. 
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III. Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở cơ sở giáo dục 

Đại học: 

1) Người học được đảm bảo chế độ chính sách xã hội, được khám sức khỏe, được hỗ 
trợ trong việc học tập và sinh hoạt 

- Đảm bảo chế độ chính sách xã hội cho người học: Công tác xét duyệt về chế độ 
chính sách cho sinh viên như miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội, học 
bổng khuyến khích học tập, ... được thực hiện nghiêm túc theo Nghị định của Chính phủ, 
các Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các hướng 
dẫn của Đại học Huế.  

+ Năm học 2020-2021, học kỳ I: xét miễn giảm học phí cho 444 sinh viên, hỗ trợ chi 
phí học tập cho 18 sinh viên, trợ cấp xã hội cho 135 sinh viên, hỗ trợ học tập cho 01 sinh 
viên dân tộc thiểu số rất ít người Học kỳ II: xét miễn giảm học phí cho 438 sinh viên, hỗ 
trợ chi phí học tập cho 20 sinh viên, trợ cấp xã hội cho 164 sinh viên, hỗ trợ học tập cho 
01 sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người. Xác nhận cho sinh viên có nhu cầu làm thủ tục 
vay vốn tín dụng ưu đãi tại địa phương  

+ Xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho 410 sinh viên với số tiền khoảng 3 tỷ 
718 triệu đồng /học kỳ I năm học 2020-2021 

+ Ngoài học bổng khuyến khích học tập được trích quỹ từ nguồn thu học phí theo quy 
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường đã chủ động vận động tìm kiếm nhiều nguồn 
kinh phí từ các tổ chức, cá nhân, cựu sinh viên trong và ngoài nước thông qua đối ngoại 
và hợp tác quốc tế để hỗ trợ học bổng tài trợ cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, 
có thành tích học tập và rèn luyện tốt với tổng kinh phí gần 03 tỷ đồng /năm học. 

- Sinh viên được hỗ trợ tư vấn tâm lý, khám sức khỏe định kỳ: Ngay từ đầu khóa học, 
Nhà trường đã tổ chức cho sinh viên năm thứ nhất tham gia học tập nội quy, quy chế để 
giúp sinh viên hiểu rõ về chương trình, kế hoạch, các quy chế đào tạo - công tác sinh viên, 
phương pháp học tập ở môi trường đại học, ... Bên cạnh đó, Nhà trường định kỳ tổ chức 
các buổi tư vấn sức khỏe tâm lý, phương pháp học tập và sức khỏe tình dục – giới cho sinh 
viên ngay từ đầu khóa học nhằm cung cấp kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc sức 
khỏe ban đầu về các vấn đề sức khỏe tâm lý và tâm thần, sức khỏe tình dục giới, phương 
pháp học tập cho sinh viên; hỗ trợ và tư vấn sâu cho những trường hợp sinh viên có vấn đề 
về sức khỏe tâm lý, tâm thần, ….  

Phòng chăm sóc sức khỏe ban đầu trực thuộc Phòng Công tác sinh viên thực hiện 
công tác bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho sinh viên.  

+ Đóng bảo hiểm y tế năm 2021 cho 5650 sinh viên tham gia BHYT tại trường /6846 
SV, chiếm 82,5%, chưa kể diện chính sách tham gia BHYT tại địa phương). Đóng Bảo hiểm 
thân thể cho 1228 sinh viên có nhu cầu tham gia đạt 17,9%.  

+ Tổ chức kế hoạch khám sức khỏe cho 1478 sinh viên mới nhập học (100% sinh viên 
đã khám và đủ sức khỏe học tập).  

+ Khám và cấp thuốc thiết yếu sinh viên, xử trí các trường hợp cấp cứu, tư vấn hỗ 
trợ tâm lý trực tiếp cho các sinh viên gặp khủng hoảng tâm lý, trầm cảm, lo âu, rối loạn 
hành vi trong quá trình học tập và sinh hoạt; phối hợp với Bộ môn tâm thần, Nội, Ngoại 
để kịp thời hỗ trợ điều trị cho những sinh viên có rối loạn tâm thần nặng, hoặc các bệnh 
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lý nặng; kịp thời tiếp cận và hỗ trợ tại chỗ cho những sinh viên mắc bệnh nặng tại nơi tạm 
trú; sơ cấp cứu ban đầu,  

+ Thực hiện công tác kiểm tra vệ sinh học đường.  

- Các hoạt động hỗ trợ học tập và sinh hoạt: Thông qua "Tuần sinh hoạt công dân - 
học sinh sinh viên đầu năm học", đợt “Học tập nội quy, quy chế đầu khóa học” và các đợt 
giao ban công tác sinh viên trong mỗi học kỳ, Nhà trường đã phổ biến và cập nhật đầy đủ, 
kịp thời về nội quy - quy chế và các chế độ chính sách cho sinh viên. Hệ thống văn bản 
liên quan đến chế độ chính sách cho người học được phổ biến rộng rãi đến từng người học 
thông qua sử dụng kết hợp nhiều kênh thông tin khác nhau như trang Web, hệ thống email 
lớp, tập văn bản và gửi trực tiếp đến từng lớp theo đường công văn nên đảm bảo tất cả 
người học đều được thông báo đầy đủ, kịp thời và chính xác.  

+ Hằng năm, Nhà trường đều có quyết định cử giáo viên chủ nhiệm lớp và cố vấn học 
tập để thường xuyên hỗ trợ và tư vấn, giúp cho sinh viên học tập và rèn luyện tốt (đã biên 
chế lớp, thành lập và cử Ban cán sự lớp cho 123 đơn vị lớp hệ chính quy và liên thông; 
quyết định cử 120 cán bộ giảng viên thuộc các Khoa, Bộ môn tham gia làm giáo viên 
Chủ nhiệm, Cố vấn học tập để quản lý và ổn định tổ chức các lớp sinh viên trong năm 
học 2020-2021). 

+ Nhà trường định kỳ tổ chức các buổi sinh hoạt lớp hàng tháng, giao ban Ban cán sự 
các lớp định kỳ, Đại học tổng kết lớp đầu năm học, Hội nghị sơ kết giữa năm học, ... để 
kịp thời nắm bắt tình hình học tập và rèn luyện của người học nhằm điều chỉnh, tư vấn, hỗ 
trợ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho sinh viên.  

+ Thực hiện công tác xét thi đua, khen thưởng sinh viên kịp thời: Danh hiệu thi đua 
năm học 2019-2020: 43 tập thể lớp đạt Danh hiệu Xuất sắc, 35 tập thể lớp đạt Danh hiệu 
Tiên tiến; 159 sinh viên đạt Danh hiệu Xuất sắc, 1446 sinh viên đạt Danh hiệu Giỏi, 2263 
sinh viên đạt Danh hiệu Khá. Khen thưởng năm học 2019-2020: 43 tập thể lớp Xuất sắc; 
khen thưởng cho 478 sinh viên đạt thành tích học tập Khá /Giỏi /Xuất sắc tích cực hưởng 
ứng, tham gia các hoạt động, phong trào của Nhà trường.  

+ Trung tâm Thông tin - Thư viện thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn tìm kiếm 
tài liệu tham khảo cho sinh viên và học viên. Nhà trường cũng luôn ưu tiên đầu tư hệ thống 
giảng đường, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập, đầu tư tập trung cho Trung tâm 
Thông tin - Thư viện, mở giảng đường cho sinh viên ôn tập ngoài giờ, cung cấp hệ thống 
wifi miễn phí cho toàn thể sinh viên, học viên trong khuôn viên Trường nhằm phục vụ tra 
cứu tài liệu tham khảo và học tập trực tuyến.  

2) Người học được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao và 
được đảm bảo an toàn trong khuôn viên của nhà trường 

 Nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp sinh viên tham gia các hoạt động văn 
nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện xã hội qua đó thu hút nhiều sinh viên tham gia như tổ 
chức các cuộc thi: Rung chuông vàng tim mạch, Đố vui nội khoa, Nhà Ngoại khoa tương 
lai, English Competition; các hoạt động về thao, văn hóa văn nghệ như: Giải cầu lông, giải 
bóng đá truyền thống nam nữ, sinh viên, giải bóng rổ sinh viên, giải bóng chuyền sinh viên, 
giải cờ vua- cờ tướng, tổ chức tập luyện võ thuật thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ của 
các câu lạc bộ Vovinam, Karatedo, tổ chức cho sinh viên tham gia các cuộc thi Tài năng 
sinh viên Y Dược,… tham gia nhiều các hoạt động tình nguyện như: tổ chức cho sinh viên 
tham gia các hoạt động hướng dẫn bệnh nhân và người nhà đến thăm khám tại bệnh viện 
Trường, tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh tại các vùng, xã có hoàn cảnh đặc 
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biệt khó khăn, tổ chức ngày Lễ thiếu nhi 1-6 cho các bệnh nhân nhi ung thư tại bệnh viện 
Trường, xây dựng mạng lưới ngân hàng máu sống nhằm hỗ trợ kịp thời các trường hợp 
khẩn cấp, tổ chức nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày 
Thương binh liệt sỹ 27/7 và các ngày lễ lớn … Các hoạt động này nhằm tạo sân chơi lành 
mạnh, trau dồi kiến thức, phát triển kỹ năng mềm và rèn luyện thể lực cho sinh viên, tăng 
cường kết nối, thể hiện tinh thần đoàn kết trong cộng đồng sinh viên toàn trường. 

Song song với các hoạt động thể dục thể thao, các hoạt động xã hội, Nhà trường luôn 
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia các hoạt động học tập như tạo điều kiện 
cho sinh viên tham dự các hội nghị, hội thảo chuyên ngành có sự tham gia của chuyên gia 
trong và ngoài nước, tham gia các Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên, Hội nghị Khoa 
học công nghệ tuổi trẻ.... Bên cạnh đó, Nhà trường cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người 
học tham gia các chương trình trao đổi sinh viên với các trường đại học có uy tín trên thế 
giới như Thái Lan, Phần Lan, Hàn Quốc... Qua đó, sinh viên có cơ hội được tư vấn, học 
tập, bồi dưỡng phát triển kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp. 

Phát huy tinh thần và vai trò trong xung kích tình nguyện của Đoàn viên, Sinh 
viên trong các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, chung tay đẩy lùi và dập 
tắt dịch bệnh Covid-19. Sáng ngày 21.03.2020, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên đã tổ 
chức hoạt động tình nguyện xung kích trong Tháng Thanh niên với Lễ ra quân Chiến 
dịch tình nguyện phòng chống Covid-19. Đây là hoạt động đánh dấu sự trưởng thành 
và tinh thần xung kích của tuổi trẻ trường Đại học Y Dược Huế: 

- Đợt 01: Sáng ngày 21.03.2020 Với tổng số 447 tình nguyện viên đăng ký tham 
gia, sau một tháng triển khai với sự tham gia của 310 tình nguyện viên đã đóng góp 
1348 lượt trực tại chốt, với tổng số 11.864 ô tô được kiểm tra, 145 chuyến tàu và 69.148 
người dân kê tờ khai báo y tế. với nhiệm vụ: Hỗ trợ phối hợp cùng lực lượng Công an, 
cán bộ Y tế, Quân đội, Thanh tra giao thông hướng dẫn người dân, khách du lịch khai 
báo y tế, lịch sử đi lại, tuyên truyền hướng dẫn khai báo điện tử và thực hiện các nhiệm 
vụ khác theo phân công. 

- Đợt 02: Triển khai hoạt động hỗ trợ Chiến dịch chống Covid-19 tại các chốt 
kiểm soát trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong đợt ra quân từ ngày 01/08 đến 
14/9/2020 có tổng số 626 sinh viên đăng ký tham gia, 594 sinh viên tham gia trực tại 7 
mũi hoạt động khác nhau, đóng góp 1.432 lượt công, trợ kiểm tra 248 chuyến tàu, 
33.865 phương tiện và 181.052 người dân khai báo y tế, đóng góp 1.655 lượt công 
trong toàn chiến dịch tình nguyện. 

- Đợt 03: Triển khai từ ngày 01/02/2021 đến ngày 06/03/2021 với sự tham gia 
của 50 sinh viên hỗ trợ cùng đội tình nguyện Đại học Huế, đóng góp gần 400 lượt công, 
hỗ trợ gần 200 chuyến tàu, hơn 10.000 phương tiện và gần 100.000 người dân khai báo 
y tế. 

- Tham gia hỗ trợ tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho sinh viên Đại học Huế trước 
khi quay trở lại nhập học từ ngày 27/02/2021 đến ngày 12/03/2021, tại Khoa Giáo dục 
thể chất, tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm Real-time RT-PCR phát hiện virus SAR-CoV-
2 cho 3.521 sinh viên thuộc các trường thành viên, khoa trực thuộc Đại học Huế, 5.885 
sinh viên và 346 học viên sau đại học của trường Đại học Y Dược. 

- Đợt 04: Triển khai từ ngày 07/05/2021 đến nay đã tổ chức tập huấn cho 200 
sinh viên các kiến thức về phòng chống dịch COVID-19 và các kỹ năng thiết yếu cho 
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sinh viên tham gia hỗ trợ công tác khai báo y tế tại các chốt. Đã tiến hành triển khai 
cho 84 tình nguyện viên tham gia trực hỗ trợ công tác khai báo y tế tại các chốt Ga Huế 
và chốt 4, chốt 5, chốt 6 tại Phú Lộc. Nhà trường đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát 
bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức cho gần 100 sinh viên tham gia lớp tập huấn kỹ 
năng truy vết, lấy mẫu xét nghiệm chuần bị nguồn lực đáp ứng hỗ trợ kịp thời cho công 
tác phòng chống dịch sắp đến. Và từ ngày 31/05/2021 đến ngày 12/06/2021 tiếp tục tập 
huấn các kiến thức cớ bản về Covid-19 cho gần 1200 sinh viên hệ chính quy năm cuối 
khóa nhằm mục đích sinh viên có thể đăng ký tình nguyện tham gia công tác phòng 
chống dịch Covid-19 với tinh thần "Xung phong khi Tổ quốc cần và lên đường làm 
nhiệm vụ tại bất cứ thời điểm nào khi được điều động" 

Môi trường học tập trong Nhà trường được đảm bảo an toàn cho sinh viên. Nhà trường 
có hệ thống nội quy, quy định về đảm bảo an toàn trong các phòng học, phòng thực hành, 
phòng thí nghiệm, phân luồng giao thông trong khuôn viên trường. Bên cạnh đó, hằng năm, 
Nhà trường đều có quyết định thành lập Ban phòng chống bão lụt và phòng chống cháy nổ. 
Định kỳ 6 tháng họp Ban 1 lần phối hợp với Công an Phòng cháy chữa cháy của tỉnh Thừa 
Thiên Huế để kiểm tra và bổ sung quy trình và điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống 
cháy nổ. Đội ngũ cán bộ bảo vệ của Trường gồm có 05 cán bộ thường xuyên trực gác và 
phối hợp chặt chẽ với công an phường Vĩnh Ninh để xử lý kịp thời nhằm đảm bảo an ninh 
trật tự, an toàn cho người học và tài sản của Nhà trường. Nhà trường cũng có quyết định 
thành lập đội Dân quân tự vệ gồm 17 thành viên. Trong đó, Trung Đội trưởng là Phó Hiệu 
trưởng, 1 Trung Đội phó và 3 Tiểu đội. Đội Dân quân tự vệ có trách nhiệm bảo vệ Nhà 
trường trong những tình huống khẩn cấp hoặc những ngày nghỉ, ngày lễ lớn, phòng chống 
bão lụt, phòng chống cháy nổ và bảo vệ Nhà trường. 

Ngoài ra, trong các đợt cao điểm và các ngày lễ lớn, Nhà trường thường xuyên thông 
báo bằng văn bản để hướng dẫn và nhắc nhở sinh viên về đảm bảo an toàn giao thông, 
phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, cũng như các vấn đề sức khỏe khác. 

3) Có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù 
hợp với ngành nghề đào tạo 

Song song với việc tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường luôn chủ động 
trong công tác quảng bá và giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Năm 2016, 
Nhà trường đã thành lập đơn vị tư vấn và giới thiệu việc làm trực thuộc Phòng CTSV theo 
quyết định số 2091/QĐ-ĐHYD ngày 18/07/2016 của Hiệu trưởng, đến năm 2018 đơn vị 
này tiếp tục được bổ sung cán bộ và đổi tên thành “Tổ tư vấn giới thiệu việc làm và hỗ trợ 
sinh viên khởi nghiệp” theo quyết định số 2288/QĐ-ĐHYD ngày 05/07/2018 của Hiệu 
trưởng nhằm tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp. 

- Nhà trường định kỳ tổ chức chương trình “Định hướng nghề nghiệp và đào tạo sau 
đại học” cho sinh viên năm cận cuối khóa nhằm giúp cho sinh viên tiếp cận các thông tin 
cần thiết về định hướng nghề nghiệp, vị trí việc làm và đào tạo sau đại học sớm ngay từ 
khi còn học tập tại trường. Qua đó, giúp sinh viên cân nhắc và chuẩn bị tốt nhất cho việc 
làm hoặc lựa chọn hình thức học sau đại học phù hợp nhất sau khi tốt nghiệp. 

- Tổ chức “Ngày hội tư vấn tuyển dụng việc làm” hàng năm cho sinh viên năm cuối 
khóa nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị y tế tiếp cận tư vấn tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp 
và tạo điều kiện cho sinh tiếp cận và lựa chọn vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh 
đó hàng năm đều phối hợp với Bộ Y tế tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu dự án “Thí điểm 
đưa Bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 
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vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn” thu hút đông đảo sinh viên quan tâm 
tham dự. 

- Ngoài ra, Nhà trường cũng đã phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh cho sinh viên 
thực hành lâm sàng và thực tập cộng đồng. Đặc biệt là xây dựng mạng lưới bệnh viện tuyến 
tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận cho sinh viên thực tế tốt nghiệp. Việc tổ chức cho sinh 
viên đi thực tế tốt nghiệp tại các bệnh viện tuyến tỉnh cũng nhằm mục đích đưa sinh viên 
về thực tế tại các đơn vị tuyển dụng để sinh viên có thể hiểu rõ hơn về các đơn vị, từ đó có 
những lựa chọn việc làm phù hợp cho bản thân.  

- Qua khảo sát và đánh giá hàng năm, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm tốt 
nghiệp là trên 90%. Việc khảo sát này nhằm cập nhật thông tin về tình trạng việc làm của 
sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên. Trên cơ 
sở đó, Nhà trường có các định hướng để xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu 
ngành đào tạo; điều chỉnh, bổ sung, cập nhật nội dung chương trình giảng dạy nhằm nâng 
cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm và đáng ứng được nhu cầu của xã hội. 

 
  

Stt 

 

Ngành đào tạo 
hệ chính quy 

Tỷ lệ % sinh viên 
tốt nghiệp có việc làm ngay năm đầu tiên 

Tốt nghiệp  
năm 2016 

Tốt nghiệp 
năm 2017 

Tốt nghiệp 
năm 2018 

Tốt nghiệp 
năm 2019 

1 Y khoa 96,6 98,9 98,9 97,1 

2 Răng - Hàm - Mặt 96,7 97,1 97,9 100,0 

3 Y học dự phòng 96,4 94,0 90,7 94,7 

4 Y học cổ truyền 100,0 97,7 96,8 91,1 

5 Dược học 89,3 91,4 95,4 92,6 

6 Điều dưỡng 76,2 80,7 96,4 91,7 

7 
Kỹ thuật xét nghiệm y 
học 

100,0 89,2 90,6 
95,3 

8 Kỹ thuật hình ảnh y học 100,0 89,5 100 96,4 

9 Y tế công cộng 96,2 85,3 83,3 85,7 

Trung bình 95,2 94,8 97,1 95,6 

Bảng thống kê tình hình việc làm theo ngành của sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp  
năm 2016, 2017, 2018,2019 

 

Năm tốt 
nghiệp 

Số sv tốt 
nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp 
có việc làm sau 1 năm ra 

trường 
Xuất 
sắc 

Giỏi Khá 

2016 1079 0.1 22.9 61.7 95.2 

2017 1339 0.2 21.8 58.3 94.8 

2018 1748 0.0 15.7 64.3 97.1 

2019 1657 0.1 14.2 64.3 95.6 
Bảng thống kê phân loại tốt nghiệp và tình hình việc làm chung của sinh viên hệ chính quy  

tốt nghiệp năm 2016, 2017, 2018,2019 
 

Sau Đại học: Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt đối với học viên sau đại 

học luôn được Nhà trường quan tâm, hỗ trợ kịp thời. 
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IV. Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện 

1)Đại học chính quy 

1. Ngành Y khoa 
2. Ngành Răng - Hàm - Mặt 
3. Ngành Y học cổ truyền 
4. Ngành Y học dự phòng 
5. Ngành Dược học 

6. Ngành Điều dưỡng  
7. Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học  
8. Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học  
9. Ngành Y tế công cộng 
10.  Ngành Hộ sinh 

2)Đại học liên thông Chính quy 

LT từ trung cấp  
(từ khóa tuyển sinh 2017 trở về trước) 

LT từ cao đẳng 

1. Ngành Y khoa 
2. Ngành Y học cổ truyền 
3. Ngành Y học Dự phòng 
4. Ngành Dược học 

5. Ngành Dược học  
6. Ngành Điều dưỡng  
7. Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y  
8. Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học 

3)Thạc sỹ 

1. Nội khoa 
2. Ngoại khoa 
3. Sản phụ khoa 
4. Nhi khoa 
5. Y tế công cộng 
6. Khoa học y sinh 
7. Điện quang và y học hạt nhân 

8. Tai - Mũi - Họng 
9. Y học cổ truyền 
10. Dược lý - Dược lâm sàng 
11. Quản lý bệnh viện 
12. Răng - Hàm - Mặt 
13. Điều dưỡng 
14. Gây mê hồi sức 

4)Tiến sỹ    

1. Nội khoa 
2. Ngoại khoa 
3. Sản phụ khoa 
4. Nhi khoa 
5. Y tế công cộng 

6. Khoa học y sinh 
7. Điện quang và y học hạt nhân 
8. Y tế công cộng song ngữ 
9. Khoa học y sinh song ngữ 

V. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường  

1) Đại học chính quy  

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường của sinh viên được nhà 
trường công bố trong chuẩn đầu ra của các ngành (Xem chi tiết tại: https://huemed-
univ.edu.vn/chuan-dau-ra-trinh-do-dai-hoc-1-scdtdh ) 

2) Đại học liên thông CQ  

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường của sinh viên được nhà 
trường công bố trong chuẩn đầu ra của các ngành (Xem chi tiết tại: https://huemed-

univ.edu.vn/chuan-dau-ra-trinh-do-dai-hoc-1-scdtdh ) 

  



Biiu miu 17. Cdng lchai cam kit chdt lu{1ng dao t{lo 

3) T/,(IC sj: Tiep t\lC hQc Chuy&t khoa cip II ho~ Tiett sj y hQC 

4) Tiln sj: Tiq, t\lC nghien c<ru nhllng hu6ng mm, chuyen s4u trong chuyen nganh. 

VI. Vi tri lam sau khi t6t nghif p 

1) B(li 1,pc cl,lnl, quy 

Vi tri lam sau khi t6t nghi~p cua sinh vien dUQ'C nha trucmg cong bf, trong chuin 
<!Aura cua cac nganh (Xem chi ti~t ~i: https://huemed-univ.edu.vn/chuan-dau-ra-trinh-do-dai

hoc-1-scdtdh ) 

2) B(li hpc lien thong CQ 

Vi tri lam sau khi t6t nghi~p cua sinh vien dUQ'C nha trucmg cong bf, trong chuin 
<!Aura cua cac nganh (Xem chi ti~t ~i: https://huemed-univ.edu.vn/chuan-dau-ra-trinh-do-dai

hoc-1-scdtdh ) 

3) Th(ICSj 

- Ca quan quan ly nha nucrc va y te 
- Cac Truimg, Vi~n, B~nh vi~ tu tuy~n Trung uCJDg d~n tuy~n tinh. 

4) Tiln sj 

- Cac oo quan qwin ly nha nucrc v~ y te; 
- Cac vi~ nghien c<ru, cac truimg D~i hQc, Cao ding va Truog cAp y t~; 

- Cac b~nh vi~ cong ljp va ngoai cong ljp. 

Thua Thien Hui, ngayOi thang 07 nam 2021 

Tnrong phong 
Chmh trj va crsv 

Tnrimg phong 
Bio q.o Bf i bc;,c 

Trll'O'llg pbong ~ ::!~!fs!-.,.._TRU'ONG 
Dioq.oSDH 

ThS. Bui Thi Nguyft PGS.TS. Nguyin Truirng An TS. Phan Truog Nam Vii Qu6c Huy 


