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THÔNG BAO
Cong khai cam kt c1iit lu'qng dào tao cüa Tru*ng Bai hçc Y - Duqc, Bi h9c Hu nAm h9c 2021-2022
1) Bào tao Bai hoc
TrInh d dào to di hyc
STT
Ni dung
Di h9c ChInh quy
Di hyc lien thông chinh quy
1. D6i tuçlng, diu kin tuyn sinh
1. ye phâm chat chinh trj: L ljch ban than và gia dInh
ThI sinh dä dr thi xong kr thi t6t nghip THPT näm 2022: cO rô rang, hoàn thành các nhim vi duqc giao, phAm chAt
kt qua thi va GiAy chirng nhn t& nghip (hoc tucmg
dao drc tót, chAp hành dy dU các chü trwilng, chInh
duong).
sách cUa Dãng và pháp 1ut cüa Nhà nuâc. NhQng ngu1i
2. Pham vi tuyn sinh
dang trong thai gian thi hành k Iut tr khin trách trâ
Tuyn sinh trong cá nuâc.
len không ducc dir tuyn.
3. Phumig thüc tuyn sinh
2. V van bang, chüng chi
- Phrnmg thxc 1: Xét tuyn dra trên kt qua k' thi t& nghip - B&ng t& nghip cao ding: Thi sinh dr thi phái Co b&ng
THPT nãrn 2022 (dIM vâi tAt ca các ngành dào tao)
tot nghip cao d&ng chuyén ngAnh phü hçrp.
- Phuing thixc2: Xét tuyn dra trên kt qua k5' thi t6t nghip - Bttng tOt nghip trung hc phO thông theo hInh thüc
Diu kién dng k
THPT nthn 2022, kt hqp chüng chi ting Anh qu6c t (di
giáo dic chinh quy hoc giáo dic ththng xuyén.
I
tuyén sinh
v6i ngành Y khoa)
- Chng chi hành ngh khám bnh, chia bnh.
4. Ma t6 hqp mon xét tuyn: TAt cã các ngành BOO, riêng
3.Vsückhoé
ngànhDxçrchQcAOOvaB0O
CO dCi sire khoè d hQc tp theo quy djnh hin hành.
4. Ngung dam báo chAt hrcrng du vào:
- DOi vài ngành Duçic hçc phái dt mt trong các tiêu
chI sau:
+ H9c 1rc lap 12 dat loai giOi hoc dim trung binh
chung các mon van hóa THPT dt ti 8,0 trO len hoc tOt
nghip THPT '°ai giOi.
+ H9c 1irc lOp 12 dat loai khá và cO 3 näm kinh nghim
cong tác dung vai chuyên mon dào tao.
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Trinh d dào to di h9c
STT

Jul

HI

hçc ChInh quy

* Mic tiêu kin thüc, k5 näng, thai d cüa sinh viên ducic nhà
trixông cong b trong chun du ra cüa các nganh (Xem chi ti&
Mic tiêu kin thüc, tai https://huemeduniv.edu.vfl/daOtaO/daflhmUcng)
k näng, thai d và * TrInh d ngoai ngtt cong b trong thông báo chu.n dAu ra
trInh d ngoai ngü ngoai ngü không chuyên (Xem chi tit tai: https://huemeddt dixçirc
univ.edu.vn/modu1es.php?nameNeWS&OP=viewSt&s=258
5)
Các chInh sách,
hoat dOng h trcY
hc tap, sinh hoat
cho ngui hc

- Thirc hiên xét cp hQc bng khuyn khich h9c tp theo Quyt
djnh s6 881/QD-DHH ngày 28/6/202 1 cUa Giám d6c Dai hQc
Hu.
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ã hçc lien thông chInh quy
+ T& nghip trInh dO cao dâng dat loai giOi.
+ T& nghip trmnh dO cao dâng dat l°ai khá và có 3 näm
kinh nghim cong tác dung vâi chuyên mon dào tao.
- D6i vâi các ngành Diu dung (chuyên ngãnh Diu
duo'ng Da khoa, chuyên ngành Diu dung Gay me hi
sirc, chuyên ngành Diu duong ph san), ngành K5 thut
xét nghim Y hQc, ngành K thut hInh ãnh Y hc phái
dat mOt trong các tiêu chi sau:
+ Hc lrc lop 12 dat l°a khá hoc dim trung bmnh
chung các mon van hóa T1-T dt tü 6,5 trO len hoc t6t
nghip THPT loai khá.
+ Hçc 1irc lOp 12 dat loai trung bmnh và có 5 näm kinh
nghim cong tác dung vOi chuyên mOn dào tao.
+ T,t nghip trinh dO cao dâng dt l°ai khá trO len.
* Miic tiêu kin thtc, k5 näng, thai dO cüa sinh vién
dxcc nhà trithng cong b6 trong chun du ra cüa các
ngành (Xem chi ti& tai: https://huemeduniv.edu.vn/dao-tao/danh-muc-ngaflh)
* Trinh dO ngoai ng cong b trong thông báo chu.n du
ra ngoai ngü không chuyên (Xem chi tit tai:
https://huemeduniv.edu.vn/modules.php?nameNeWS&OPViewSt&Si
d=25 85)
- Thông ttr s6 36/201 5/TT-BLDTBXH ngày 28/09/2015
cüa BO Lao dng-Thucing birth và X hOi hixOng dn v
ch dO uu dai trong giáo dc dào tao di vOi ngi±i cO

STT

NÔI dung

TrInh do dào tao dal h9c
Dai hQc Chinh quy
Xét cp hçc bng tài trçi cho các sinh viên có hoàn cãnh gia
dIrth khó khàn và có tinh than vixqt khó trong hc tap, rèn
luyn.
- Thic hin xét rnin giám hçc phi theo Nghj djnh s
81/20211ND-CP ngày 27/8/2021 cUa Chfnh phü.
- Chinh sách vay v&i tin diing izu däi theo Quyt djnh s
157/2007/QD-TTg ngày 27/09/2007 cüa Thu ttrong Chinh phü
v tin diing di vâi h9c sinh, sinh viên; Quyt djnh s
05/2022/QD-TTg ngày 23/03/2022cüa Thu tuâng Chinh phü
sia d6i, bó sung mOt s6 diu cüa Quy& djnh s 1 57/2007/QDTTg ngày 27/09/2007 (thc hin tai NHCSXH dja phuung).
- Các ch do chInh sách khác:
+ Huâng dn s6 101/HD-DHH ngày 29/01/2015 cüa Dai h9c
Hu v thirc hin chInh sách h trq chi phi hc tp déñ vâi sinh
vien là ngixñ dan tc thiu s6.
+ Huâng dn s6 1656/HD-DHH ngày 30/12/20 16 cüa Thti hçc
Hu v thrc hin chInh sách di vii ngithi khuyt tat.
+ Huàng dn s 863/HD-DHH ngày 26/06/2018 cüa Dai hçc
Hu v thirc hin h trçr hçc t.p di viii sinh viên là ng.thi dan
tc thiu s rt it ngithi.
+ Van bàn hçip nhát s 05/VBHN-BGDDT ngày 30/8/2021
cüa BO Giáo dic và Dào tao quy& djnh v hc bng và trq cAp
xä hOi d& vâi h9c sinh, sinh viên.
+ Thông til s 36/201 5/TT-BLDTBXH ngày 28/09/2015 cüa
B Lao dng-Thuang binh và Xa hi hixong dn v ch d uu
dài trong giáo dic dào t?o d6i viii ngui có cong v6i each
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Di hçc lien thông chinh quy
cong vâi each mng Va con cüa hç (thrc hin tai S
/PhOng LDTBXH dja phuxing).
Chinh sách vay v6n tin ding uu dài theo Quyt dnh s6
157/2007/QD-TTg ngày 27/09/2007 cüa Thu tuâng
Chinh phü v tin ding di vâi hc sinh, sinh viên; Quyt
djnh s 05/2022/QD-TTg ngày 23/03/2022 cüa Thu
turng Chinh phu sua di, b sung mOt s6 diu cüa Quyt
djnh s 157/2007/QD-TTg ngày 27/09/2007 (thrc hin
tai NHCSXH dja phumg).
- Trin khai hoat dng Chäm soc Süc khOe ban du cho
sinh viên:
+ Dóng Báo hi,n y 11 và Báo hk,n than tM cho sinh
vien.
+ Khám và cap thuc thk4t yEn cho sinh Vie?? dôi vài môt
s bnh thông thu'&ng hoçc tu' ván và gió'i thiçu cho sinh
viên khám chü'a bnh a tuyEn trên.
+T chik khám thc khóe cho sinh viên nárn tith' nhdt
ma! nháp hoc và các sinh viên Co vn d v thc khOe.
+ T chi'c thztc h/en các chwong trInh truyn thông giáo
dyc nâng cao s&c khOe cho sinh vien.
+Tu' vO'n chàm sOc thc khóe ban ddu v s&c khOe tam lj,
tam thdn, thc khOe tmnh due — giO'i và các vOn d sic
khOe khác cho s/nh viên.
- Thc hin t& và da dng hóa các hmnh thuc tu vAn djnh
huó'ng ngh nghip, h trcy khii nghip, giói thiu và tu
vAn vic lam cho sinh viên.

Trhth do dlào tao dai h9c
STT

liv

Ni dung

1EI hQc ChiIrth quy
mng và con cüa h9 (th%rc hin tai S1 /Phông LDTBXH dja
phuGng).
- Trin khai hoat dng Chäm soc Src khOe ban dAu cho sinh
vien:
+ Dóng Báo him y tE và Báo hkm than the cho sinh viên.
+ Khám và cá'p thuc thit ylu eho sinh viên di vái m5t s
bnh thông thithng hoc tr win và giói thiu cho sinh viên
khám chüa bnh a tuymn trên.
+ T chic khám the khôe cho sinh viên nám thz' nhdt mái nhp
hQc và các sinh viên có vcfn d v the khOe.
+Td chi'rc thrc. hin các chucrng trInh truyn thông giáo dye
náng cao thc Rhóe cho sinh viên.
+Tu win chám soc the khOe ban dcu v the khOe tam l3, tam
thcn, thc khóe tInh dyc — giái và các win d thc khOe khác cho
sinh viên.
- Thrc hin t& và cia dng hóa các hinh thrc tu vn djnh huàng
ngh nghip, M trV khcii nghip, gii thiu và tu vn vic lam
cho sinh viên.
- Tao diu kin cho sinh viên thain gia các hoat dng phong
trào cüa Doàn TN-HSV, các CLB/DiINhóm, nh.m phát
trin ban than, phát trin ngh nghip, phát trin các k näng
mm trong hQc tep, NCKH, rèn 1uyn Va CUC song.
1) NganhYkhoa
Chixcing trInh dao 2) NganhRang-Hàm-Mt
tao ma nhà trthng 3) NgànhYhoccôtruyên
4) Nganh Y hoc dir phông
thirc hin
5) Ngành Dixçic hc
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IBi hQc IIên thOng dthh iiy
- Tao diu kiin cho sinh viên tham gia các hoat dng
phong trào cüa Doàn TN-HSV, các CLB/Di/Nhóm,
th&m phát trin ban than, phát frin ngh nghip, phát
trin các k näng mm trong hc tap, NCKI-I, rèn 1uyn
Va CUC sOng.

1)
2)
3)
4)
5)

Ngành Y khoa
Ngành Ducic hc
Ngành Diu duOng
Ngành KS' thut xét nghim y
Ngành KS' th4t hmnh ánh y hçc

STT

V

Ni dung

Khá näng h9c tap,
nâng cao trInh dO
sau khi ra tnthng
Vj trI lam sau 1(1
tót nghip

TrInh d dào to di h9c
Di hyc ChInh quy
6) Ngãnh Diu diicing
7) Ngành K thut xét nghim y h9c
8) Ngãnh Ky thut hInh áiih y hpc
9) Ngành Y t cong cong
1O)NgànhHsinh
Khá näng hQc tip, nâng cao trInh dO sau khi ra trirâng cüa sinh
vien ducrc nhà trumg cOng b trong chuAn du ra cüa các
ngành (Xem chi tit ti: https://huemed-univ.edu.vn/daotao/danh-muc-nganh)
Vj tn lam sau khi t& nghip cüa sinh viên duqc nha tru&ng
cong b trong chu.n dAu ra cüa các ngành (Xem cIii tit ti:
https://huemed-univ.edu.vnldao-tao/danh-muc-nganh)

Di h9c lien thông chInh quy

Khã nãng hçc tap, nâng cao trInh dO sau khi ra tTuyng
cüa sinh viên duçic nhà trtrông cOng b& trong chu.n du
ra cüa các ngành (Xern chi tit ti: https://huemeduniv.edu.vnldao-tao/danh-muc-nganh)
Vi tn lam sau khi t& nghip cüa sinh viên dtrcic nhà
tru&ng cOng b6 trong chun dtu ra cUa các ngành (Xem
chi tit tti: https ://huemed-univ.edu.vnldao-tao!daithmuc-nganh)

2) Dào tao San Dal hoc
STT

Ni dung

Bác si ni trü

Chuyên khoa 1

Trinh dQ dào tLo San dai hoc
Chuyên khoa 2

Thac Si

IZCD Si

- Co Bang té,t nghip
Di h9c 1oi giOi trô
len
- Hoc có BAng T&
nghip th?.c Si
- Hoc có BAng CKH
ngành dung, phi hcrp
- Va các diêu kin
kern theo tüng chuyên
ngành

Diu
kin Co Bang T& nghip ffl Co BAng 16t nghip
däng k tuyn hc và các diu kin kern Di hçc và các diêu
kin kern theo t&ng
sinh
theo tmg ngànli
nganh

Co BAng T& nghip
CKI/ Thac si/ BSNT và.
các diu kin kern theo
tüng chuyên ngành

Co BAng T6t nghip
Di h9c và các diu
kin kern theo trng
ngành

Miic tiêu kin
Yen du v kin thirc
thüc, k n.ng,

Yen cau ye kin thü'c

Y'eu cau ye• kien
thü'c:

)

Yen cau ye

ire
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Yêu cu v kin thüc

SIT

Tritnh do dào tao San dai hoc
Thc siChuyen khoa 2
Chuycn khoa 1
Bac si i tm
thai do va trinh - Van dung duc ben - Van dung dirc kiên - lông hop dacic cac - Van dung dtrc kiên
d ngoui ng thirc tri&hçc trong thrc thirc trit hpc trong thrc kin thrc v y h9c Cu sâ thüc triêt h9c trong
nghê
hành
và chuyên ngành trong thrc
hành nghê nghip.
hành nghê nghip.
dt duqc
- Vn drng dtruc kiên - Vn diving duçic kiên chân doán, xü trI, tiên nghip;
- Vn ding di.rcuc kiên
thtc y h9c cci sir, chuyên thüc y hçc ecu su, hrçmg và phOng bnh
ngành trong chân doán, chuyên ngãnh trong - Dánh giá duçic cac thüc y h9c cci sâ, ducuc
diêu trj và dr phOng chân doán, diu trj và hoat dng nghiên cxru 1 và chuyên ngành
trong chän doán, diêu
khoa h9c
d? phông bnh.
bnh.
- Vn ding duçic phuang - Vn ding duçuc - Ngoai ngtt: cO khã tn và dr phOng;
pháp 1uin NCKJ-I trong phucung pháp 1un näng sir ding rnt ngoi - Vn ding duçic
NCKH trong nghien ngft dê dpc, hiêu và sir phucing pháp 1un
nghiên ciru.
d%ing dé dáp üng yêu nghien cüii khoa hQc
- Tiêng Anh dt trinh dO cüu.
Bi cüa CEFR (khung - Ngoi ngtt: cO khà câu trong linh virc trong nghiên c1ru;
tham chiêu ngôn ngii näng sü ding mOt ngoi chuyên mon cong tác, - Tiêng Anh dt trInh
dO Bi cüa CEFR
chung cüa HOi dông ng d dc, hiêu và sü có khà nàng giao tiêp.
(khung tham chiêu
1ng
ding
thành
tho
Châu Au) hoc các ding d dáp ng yêu
chüng chi quôc tC tuong câu trong lTnh virc tin hc trong h9c t.p và ngôn ngtt chung cüa
chuyên mon cOng tác, thc hành nghê nghip. HOi dông Châu Au)
ducung.
- Van dung ducuc hen hoäc cac chimg chi
- Van ding duoc kiên co kha näng gxao tiêp
thüc ye tin hçc trong thirc - V.n ding duçuc kiên thirc ye phuong pháp quôc tê tuong thrcing;
thic v tin hc trong giáng day de hung dn - Vn dmg dirge kiên
hành ngh nghip.
- Vn dyng dirge kién thrc hành nghé nghip. dong nghip trong thrc thrc ye tin hc trong
nghê
hành
thtrc
hành nghe nghip.
thirc v phixcmg pháp YOu muun v k nàng
nghip;
Yêu cu ye k näng
giãng dy d hu6ng dn K9 nàng ctng
Vn dung duçuc kiên
ding nghip trong thc .- Thre hành thành thao K9 náng cáng
chân doán, xü trI, tiên - Thc hin thành thao thüc ye phixong pháp
hành nghê nghip.
Iuçung và dr phOng mOt chn doán, xü trI, tiên giãng dy dO huàng
YOu ciun v' k nihug
luçung và di,r phOng dan dông nghip trong
sO bnh thithng gap.
K9 náng cdiug
nghO
hành
thirrc
- Thirc hành thành thao - Chi djnh và phân tIch bnh
chân doán, xü trI, tiOn thành thao mQt so xét - Chi dnh và phân tIch nghip.
nghim và thäm dO cn thành thao các xét Yen cu v k' nuug
Noi dung
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Tuen u
- Co he thông ben
thCrc chuyên sâu, tiên
tiên và toàn din trong
chuyên ngãnh
- Co tix duy nghiên
ciru dc ltp, sang tao.
- Lam chU dupc các
giá tn cot lôi, quan
tr9ng trong hçc th4t,
phát trin các nguyen
1, hçc thuyêt cüa
chuyên ngành.
- Co tu duy mâi trong
to chrc cong vic
và
mon
chuyCn
nghiên cu d giài
quyêt các van dê phCrc
tap phát sixth trong
nganh Ngoai khoa
- COng bô tôi thiêu 02
bài báo, trong do: 01
bài thuOc ISI-Scopus
hoc 02 báo cáo trong
k' yCu hOi tháo quOc
tO có phán bin hoc
02 bài báo däng trên
tap chi khoa hçc mxó'c
ngoài có phán bin.
YOu cu v k' nàng
- Phát hinsOm, chân
doán và diêu trj dung

STT

Nôi

Bãc si ni tril
luvng va phong bênh môt
so bith thu?rng gap.
- Chi djnh và phân tich
thârth thao mt so xét
nghiêm phic vu cho chân
doán và diu frj bnh
- Thrc hin ducic mOt so
thU thuit thông thtning.
- CO kM nàng hithng dn
dông nghip thc hin
nghip vii chuyên mon.
- Sii dung dixcyc môt so
thiêt bj y t trong chân
doán và diu tr bnh theo
phân tuyn k5 thu(it cUa
Bô Y tê.
- Co khá nAng thrc hin
dc 1p dê tài nghiên elm
khoa hQc.
K9 iáng mtn
- Giao tiêp eó hiu qua
vâi dông nghip, nguri
bnh và gia dinh ngithi
beth;
- Phôi hop tot vrn dOng
nghip trong cung cap
eác djch vij y tê cho
ngu'?ñ bnh.
- Su dung thanh thao môt
so phân mêm thông kC áp

Tnnh d dào to Sau di hçc
Chuyên khoa 1
Chuyên khoa 2
Thtic si
lâni sang phic vu cho nghiêrn phuc vu chân - Ky náng cung
chân doán và diêu trj doán và diêu trj bnh
+ Thc hânh thành
bnh.
- Thrc hin thành thao thao chân doán, xlr trI,
- Thirc hành thành thao các thU th4t thông tiên 1ixng và phOng
mt sO thU thut thông thung và mOt so thU bnh các bnh thu&ng
thu?ng.
th4t chuyên sâu.
gap;
- Huorng dan ducic dông - HtrOng dn &rcic ding + Clii dnh và phân
nghip trong th%rc hành nghip
thirc
hin tIch thành thao mOt so
nghe nghip.
nghip vii chuyên mOn. xét nghim phic vii
- Thrc hin duçrc dê tài - CO khâ näng quãn I
cho chân doán và diêu
nghiên elm khoa h9c nguôn 1irc y tê tai các cci trj bnh;
thuôc 11th vuc nghiên s y tê
+ Thuc hiên duc mOt
elm.
- SIr. dmng thành thao so thU thut thông
- SIr dmng tMnh thao mOt so TBYT trong thixOng;
mt so thit bj y të trong ch.n doán và diu trj + Co khã näng huâng
chân doán vã diêu trj.
bnh.
dn dong nghip thrc
K9 náng main
- Huong dan ducic ông hành
nghip
vii
- Giao tip cO hiu qua nghip
thrc
hin chuyên mon trong
vO'i dOng nghip, ngu&i NCKH thuOc llnh virc 11th virc theo hoc;
beth và gia dInh nguii nghién elm
+ SIr diing ducrc rnt
bnh.
J(i' nángmêm
so thiét bj y té trong
- Phôi hçip tot vâi dông - Gia? tiêp có hiu qua chân doãn Va diêu trj
nghip dë trin khai cáe vâi dông nghip, ngixi cac bnh;
hott dng nghC nghip. bnh vã gia dinh ngmr&i + Co khá nãng thrc
- Su dung dixcxc môt so bênh
hen doe lap d tal
phân mém thông kC áp - PhOi hop tot vài dOng nghiên elm khoa h9c
dicing trong thrc hành nghip dê triên khai cáe trong chuyên ngành;
nghê nghip.
hoat chng ngh nghip - K9 nàng rnm
Yen cu v thai d
tam beth vién va cac cr + Giao tiêp co hiêu
- Tn ttmy vâi sir nghip thy té.
qua vói dông nghip,
chãm soc, bão v và ngithi bnh và gia
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Tien si
cac bênh ly tiët mêu,
tay nghe thành thaô
- Co k näng phát
hin, phân tich các
van dê phUc tap vâ
dua ra dtrçic eác giái
pháp sang tao dê giãi
quyêt vn dê; sang tao
tn thlrc mài trong 11th
we nghiên elm; có
kM näng thiêt 1p
mang lurn hcip tac
quôc gia và quôc th
trong hoat
dng
ehuyên môn; cO nAng
1%rc tong hcirp trI tu tp
the, dn dat chuyên
mon dê xIr 1r các van
dê quy mO khu vixe va
quôc th.
- Co k nãng ngoai
ngIr CO the hiu dixçic
các báo cáo phlre tap
v các chU d ci th
va trim tung, bao
gm cá vic trao doi
he thu.t thuOc 11th
vre nghién elm. Co
the giao tlêp, trao dOi
hc thut bang ngoai
ngr 0 mIre dO trôi

STT

Nôi dung

Trinh do dan to Sau di hçc
Thc si
Chuyên khoa 2
Chuyên khoa 1
Bác si ni trñ
ding trong nghiên ciru nâng cao sirc khoê nhân - Sft ding thành thao dInh nguii bnh;
dan, ton trQng, cam mt s phn mêm th6ng + Phôi hcip tot vâi
khoa hçc y h9c,
dông nghip trong
thai
d
thong,
chia se và hét ke y hc
cu
v
Yêu
cung cp các djch vi y
- Nhn thc &rqc vj tn, lông phic vi ngu1i Yêu cu v thai d
- Nhn thrc duc vj trI, té cho ngui bnh;
vai trô cüa Bác si nOi trü bnh.
trong hoat dng chuyén - Ton trQng vá chân vai trô cUa Chuyên + Sft d%ing thành thao
môn, clào tao và nghiên thành hçip tác v&i dông khoa cap ii trong hoat mt so phân mém
nghip, gift gin và phát dng chuyên môn, dào thông kê áp di,ing
cfru khoa hQc.
- Tn tiy vâi sr nghip huy truyên thông tOt tao và nghiên cru khoa trong nghiên cftu khoa
hQc.
hoc y hoc.
chäm sóç, báo v và nâng dep cUa ngành.
cao sue khoê nhân dan, - Ton trQng 1ut phap, - TOn ti,iy vOi sir nghip Yêu cOn ye thai d:
ton trQng, cam thong, thrc hin dung, day dü chain sóc, bão v và - Tn ti,iy vâi sir
chia sé và hêt lông phic nghia viii, yêu can nghê nâng cao sirc khoê nhân nghip chàm sóc, báo
dan, ton tr9ng, cam v và nâng cao sftc
nghip.
vi ngithi bnh.
- Ton trng va chân thành - Trung thrc, khách thông, chia sé và hêt khoê nhân dan, ton
hcip tác vâi dông nghip, quan, có tinh than lông phic vi nguxi tr9ng, cam thong, chia
sé và hêt lông phic vii
gift gin và phát huy nghién ciru khoa hçc và bnh.
truyên thông tot dçp cUa thirc hc ttp phát triên - Ton trong và chân nguôi bnh;
thành hçip tác vâi dng - Ton trçng và chân
ngh nghip suôt dri.
ngãnh.
- Ton trçng lu.t pháp, - Ton trng sir da dng nghip, gift gin và phát thành hçrp tác vâi
thirc hiñ ding và day dü ye vAn hóa, phong tiic huy truyên thông t& dông nghip, gift gIn
và phát huy truyên
nghia vi và nhftng yêu tp quán cUa cong dng dep cUa ngành.
thông
tOt dçp cia
Ton
trng
lut
pháp,
các dan tOc trong hoat
cu nghê nghip.
thrc hin dung, day dü nganh Y;
- Trung thc, khách dng nghê nghip.
nghia vi,i, nhftng yeu - Ton trQng 1ut pháp,
quan, có tinh tMn nghiên
th%rc hin dung và day
can nghê nghip.
ciru khoa hc và thüc
dü nghia vii và nhflng
khách
Trung
thirc,
hc $p phát trin nghê
quan, có tinh than yêu câu nghe nghip;
nghip snot dôi.
nghiên elm khoa hc và - Trung thirc, khách
- Ton tr9ng sr da dng ye
' thlrc hc tp phát triên quan, có tinh than
vAn hóa, phong tile tp
nghien elm khoa hc
nghê nghip suOt dM.
- quán cüa cong dông các
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Tiên si
cháy, thOnh thto vri
ngui ban ngft. Co the
viêt ducic các báo cáo
khoa 1ic, báo cáo
chuyn rigành; có the
giãi thIch quan diOm
cüa minh v mt van
dê, phân tIch quan
diem ye sr lira chQn
các phiicmg an khác
nliau.
- Tfng ding dtrcic mOt
so k5 thut hin dai
nhm gop pMn tich
circ trong chn doOn
và diu trj.

STT

Ni dung

chIth
Các
sách,
hoat
dng h trq
hpc tap, sinh
hot cho ngll&i
h9c

liv

\TI

sa
dan tOe trong hot dng
ngh nghip..

Các chinh sáeh, hoat
dOng h trç hQc tap, sinh
hot d6i vâi hpc viên sau
di hpc luôn duçic Nhà
trung quan tam, h trc
kjp thi.

Chwng trmnh
&1O tto fl1t
Tp trung 3 nAm
tnring
thrc
hin
Khã nAng h9c
tsp, nâng cao - Chuyên khoa Cal, if
trInh d sau - Tin si Y h9c.
khi ra tru1ng

Trmnh do dào tao Sau di hoc
Thic si
Chutyn khoa 11
Chuyêo khoa 2
- Ton trçng sr da dng và thrc hc ttp phát
v vAn hóa, phong tVc triên ngh nghip suôt
tp quán cüa cong dng di;
các dan tOe trong hot - Ton trong sr da dng
v vAn hóa, phong tiic
dung ngh nghip
tp quán cüa eng
dông eác dan tOe trong
dng
nghê
hot
nghip
CAc chInh sách, hot
Các chInh sách, hot CAc chInh sách, hot
dung h trçi hçc tap,
dOng h trcY hQc t.p, dOng h trcY h9c ttp, sinh hoat d&i vói hoc
sinh hot dôi vâi hQc sinh hot d6i vài hpc
viên sau dai hçc luôn
viên sau di h9c luôn viên sau dai h9c luon
dixqc Nhà trithng
ducc Nhà tnxYng quan &rcic Nhà tnr?mg quan
quan tam, h trçx kjp
tarn, h trçr kjp thyi.
tam, h trc kjp thai.
th?ii.
Tp trung 2 nAm
Ttp trung 2 nAm
Tp trung 2 nAm

- Chuyênkhoacâpll.
- Thac sTY hpc.
- Tin sTY hoc.
.
- Cci quan quAn 1 nhà
- CAc ca quan quAn 1 nhà nuâc ye y t.
- Các bnh vin tuyn
mróc v y t.
Vi tn lam sau
- Các vien nghien cüu, trung u'cmg, tuyn tinh
1cii t& ngIiip
các tnrôuig Di hçc, Cao va tuyil huyn.
dng và Trung cAp y t& - Các trung Cao ding
và Trung cap y t.
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- Tin sTY hçc.

- Chuyên khoa cAp II.
- Tin si Y hpc.

- Các ca quan quãn 1
nhà nuàc ye y tê.
- Các vin nghien cfru,
các trixmg Dai h9c,
Cao dng và Trung cap
y t.

- Ca quan quAn 1 nhà
nuâc v y
- Các Trixông, Vin,
Bnh vin tr tuyn
Trung uang dn tuyên
tinh.

Tie s

CAc chinh sách, hot
dung h trç hçc tip,
sinh hot dôi vOi hoc
viên sau d.i h9c Iuôn
ducc Nhà tnrng
quan tam, h trçi kjp
thyi.
Tp trung 3 nAm
Tp trung 4 nAm

Tip tic nghiên cüu
nhitng huóng mâi,
chuyên sâu thng
chuyên ngAnh
- Ca quan quán 1 nhà
nu'âc ye yté
- Các Tnthng, Vin,
Bnh vin tr tuyn
Trung uang dn tuyn
tinh.

STT

Not dung

Bac si flQi tru
- BII1I vin tuyen trung
uong, tuyên tinh và tuyën
huyn.

Chuyen khoa 1

TrInh d dào tao Sau dai hoc
Chuycn khoa 2
- Các bnh vin cong
1p và ngoài cong 13p.

Tien si-

Thc si

Thica Thiên Hu ngày2tháng 06 náni 2022
Truông phông ChInh trj Va
Cong tác sinh viên

Tru&ng phông Dào to Dti hQc

Tnrông phông Dim to Sau di hQc
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