
DAI HOC HUE 
TR!RNG Did HQC Y D!11C 

Biu mu 17 

    

THÔNG BAO 
Cong khai cam kt chat hrqng dào to cüa co si giáo dijc dai hçc, 
trirông cao däng sir phm, trung cp sir ph3m näm h9c 2019-2020 

I. Diu kiin däng k tuyn sinh. 

1) Di hçc Chinh quy: 

- TM sinh cia d thi xong kr thi THPT: có k& qua thi và Giy chuing nhn tt nghip (hoc 
trc1ng ducrng). 

- Ving tuyn sinh: Tuyn sinh trong cã rnrôc. 

- Khi thi: Khi A d6i vth ngành Duçic bce, Kh6i B di vài các ngãnh con lai. 

- Ngày thi và mon thi: theo quy djnh ciia B GD&DT. 

- Dim xét tuyn theo ngành. 

2) D3i hyc LT chmnh quy: 

- Vphcin chdt chIn/i trj. 

L 1ch ban than và gia dInh rö rang, hoàn thành các nhim vi duçic giao, phm chit dao 
due tht, chip hành dy dü các chü tnrcmg, chInh sách cia Dáng và pháp 14t cña Nhà nrncc. 
Nhttng ngtthi dang trong thOi gian thi hành k 14t tü khiên trách trô len không duqc dr 
tuyên. 

- V van bcng, chzng chi 

+ Bng tht nghip cao dng: TM sinh du thi phãi có b&ng t6t nghip cao ding chuyôn ngãnh 
phühçip. 

+ Bng tht nghip trung hçc ph thông theo hInh thuc giáo diic chInh quy hoc giáo due 
thiräng xuyên. 

+ Chung cM hành ngh khám bnh, chfta bnh. 

- V thc khoé 

Co dü sue khoe d hçc $p theo quy djnh hin hãnh. 

- Can cz- Thông hr 09/2020/TI'-BGDDT ngày 07/5/2020 cza Bç5 Giáo dyc và ã'ào tgo ban 
hành quy chê tuyên sin/i trInh ctô ctai JZQC; tuyên sinh trinh do cao dáng ngành giáo duc 
mâm non nám 2020, bô sung them ctiêu kiên nOp ho s0 dir thi lien thông nãm 2020 nhw 
sau: 

+ EMi vth ngãnh Duçrc hc phãi dat  mt trong các tiêu cM sau: 

HQC lire lap 12 dat i°ai giOi hoc dim trung bInh chung các mOn vAn hOa 1'HPT dat 
tir 8,0 trâ len hoc t& nghip THPT loai giOi. 

Hc lire lOp 12 dat loai khá và cO 3 nAm kinh nghim cong tác dñng vth chuyên mon 
dào t?o. 

T6t nghip trinh d cao dng dat 1°a1  giôi. 
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T& nghip trinh d cao dng dat  loai khá và có 3 näm kinh nghim cong tác dung 
vâi chuyên mon dào tao. 

+ Di vài các ngành Diu du&ng (chuyennganh Diu duOng Da khoa, chuyên ngành Diu 
duOng Gay me hOi sue, chuyên ngânh Diêu du0ng phii san), nganh K thut xét nghim Y 
hoc, ngàrih K thut hinh ánh Y hge phái dat  mtt trong các tiêu chI sau: 

H9c 1c krp 12 dat  loai khá hoc dim trung blnh chung các mon vn hOa THPT dat 
th 6,5 tth len hoc tOt nghip THPT loai khá. 

Hçc lrc lOp 12 dat  loai trung bInh và có 5 nãm kinh nghim cOng tác d'ting vâi 
chuyên mon dào tao. 

T& nghip trInh d cao d&ng dat 1°a khá trO len. 

3) Thac s: Co Bang Tt nghip Dai  h9c và các diëu kin kern theo tirng chuyên ngành 

4) Tin s: 

- Co B&ng t6t nghip Dai  h9c loai giOi tth len 

- B&ng T6t nghip thac si 

- Các diu kin kern theo ttrng chuyên ngành 

II. Miic tiêu kin thirc, k5' näng, thai d và trInh d ngoi ngü dt dirqc 

1)Dii h9c chInh quy 

* Miic tiêu kin thüc, k5 nàng, thai d cüa sinh viên duqc nhà tnthng cong b trong chun 
dâu ra cüa các ngành (Xem chi tiêt tai: http://huemed-univ.edu.vn/chuan-dau-ra-trinh-do-
dai-hoc-scdtdh)  

* Trhih dO ngoai ng cong b trong thông báo chum du ra ngoai ngir không chuyên (Xem 
chi tiêt tai:  http://huemed-univ.edu.vn/thong-bao-v-v-chuan-dau-ra-nang-luc-ngoai-ngu-
khong-chuyen-scdtdh-c54  và https ://huemed-univ. edu.vnithong-bao-ve-chuan-dau-ra-
nang-luc-ngoai-ngu-khong-chuyen-scnw-c 88)  

2) Dgi h9c lien thông CQ 

* Mic tiêu kin thüc, k näng, thai dO cua sinh viên dugc nhà truèng cOng b trong chumn 
dâu ra cüa cac ngành (Xem chi tiêt tai:  http://huemed-univ.edu.vnlchuan-dau-ra-trinh-do-
dai-hoc-scdtdh) 

* Trinh dO ngoai ngU cong b trong thông báo chumn du ra ngoai ngu không chuyên (Xem 
chi tiêt tai:  http://huemed-univ.edu.vnithong-bao-v-v-chuan-dau-ra-nang-luc-ngoai-ngu-
khong-chuyen-scdtdh-c54  và https ://huemed-univ. edu.vn/thong-bao-ve-chuan-dau-ra-
nang-luc-ngoai-ngu-khong-chuyen-scnw-c8  8) 

3)Thzc sj 

Yêu cu v kin thirc: 

- VQn dwig duçic kin thuc trit hpc trong thirc hánh ngh nghip; 

- Vn d%ing duçic kin thüc y h9c c sO, duqc 1' và chuyên ngành trong chn doán, diu trj 
và d%r phông; 

- Vn d%lng duçic phucing pháp 1un nghiên ciru khoa h9c trong nghiên c(ru; 

- Ting Anh dat  trinh dO B 1 cüa CEFR (khung tham chiu ngôn ng& chung cua HOi  dng 
Châu Au) hoc các chirng chi quôc tê tuclng ducxng; 
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- Van dmg ducic kin thirc v tin hc trong thc hành ngh nghip; 

- Vn dwig &rcic kin thi'rc v phuang pháp giãng dy d huàng din d6ng nghip trong 
thirc hành ngh nghip. 

Yêu cu v k näng 

- K9 náng c&ng 

+ Thrc hành thành thao chin doán, xu tn, tiên luçing và phông bnh các bnh thumg gp; 

+ Chi cljnh và phãn tIch thành tho môt s xét nghim phuc vii cho chn doán và diu ftj 
bnh; 

+ Thrc hin duçic mOt  s6 thu thut thông thumg; 

+ Co khà näng htthng din dng nghip th%rc hành nghip vi chuyên mon trong lTnh virc 
theo hQc; 

+ Sü ding duç!e mt S6 thit bj y t trong chn doán và diu trj các bnh; 

+ Co khã nàng thrc hin doe 1p d tâi nghiên cru khoa h9c trong chuyên ngành; 

- K9nängmm 

+ Giao tip có hiu qua vci d6ng nghip, nguñ bnh và gia dInh nguài bnh; 

+ Ph6i hqp t6t vth d6ng nghip trong cung cp các djch vi y th cho ngun bnh; 

+ Sir dimg thành thao mt S6 ph.n mm th6ng ké áp diing trong nghiên ciru khoa hQc y 
hçc. 

Yêu cu v thai d: 

- Tn tu1y vth s1r nhip chain sOc, báo v và nâng cao sue khoê nhân dan, ton tr9ng, cam 
thong, chia sé và hét lông phic vi nguô'i bnh; 

- Ton trQng và chân thành hçip tác v&i d6ng nghip, gift gin và phát huy truyn th6ng t6t 
dçp cia ngành Y; 

- Ton trQng luât pháp, thrc hin di'xng và dy du nghia vii và nhftng yêu cu ngh nghip; 

- Trung thc, khách quan, có tinh than nghiên ci'ru khoa hQc và thuc lice tp phát triên 
nghê nghip suôt dôi; 

Ton trcng sr da ding v van hóa, phong flic $p quán cüa cong  d6ng các dan tc trong hot 
dng nghê nghip. 

4) Tiln sj 

- Vn dung duçic kin thuc y hçc c sO', duçic l và chuyên ngành trong chn doán, diu 
fri và dr phông các bnh l, có h thông kiên thIrc chuyên sâu, tiên tiên Va toãn din trong 
chuyén ngãnh. 

- Co ti duy nghiên cihi dOe lip, sang tao. 

- Lam cliii duçic các giá trj c6t löi, quan trQng trong hc th4t,  phát triên các nguyen l3, 
hc thuyêt ciia chuyên nganh. 

- CO tu duy mài trong t6 chiic cong vic chuyên mon và nghiên c'(ru d giãi quy& các vn 
dé phiic tap phát sinh trong chuyôn ngành. 

- Ting Anh dt tninh dO B2 ciia CEFR (khung tham chiu ngôn ngt chung cUa HOi dng 
Châu Au) hoäc các chihig chi quôc té tuong throng (Các khOa ké ti.'.r dot 2 näm 2017 yeu 
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c&u trInh d ngoai ng(t JELTS 5.0 tth len và các van bng tlxcYng ducmg theo quy djnh). 

ifi. Các chinh sách ho3t dng h trçr hçc tip, sinh hoat cüa ngirèi h9c v co sii giao dijc 

Dai hQc: 

1) Ngwô'i h9c dwpc tdm bão chi d3 chInh sec/i xã hj3i, dirçic khám sá'c khôe, diqic h 
tr1 trong vic h9c 41p và sinh hoyt 

- Dam báo ch dç5 chInh sách xã hi cho ngzthi hQc: COng tác xét duyt v ch d 
chinh sách cho sinh viên nhr min giám h9c phi, h trçi chi phi h9c tip,  trçi cp xa hi, h9c 
bong khuyên khIch h9c tip, ... dirçic thirc hin nghiêm tüc theo Nghj djnh cüa ChInh phü, 
các Thông tu cüa Bô Lao dng Thuang binh và Xã hi, Bô Giáo diic và Dào tao, các hu&ng 
dk cüa Di hçc Hue. 

- HQC Ic)) 1 nám hQc 2019-2020 xét min giám hQc phi cho 328 sinh viên, hJ trçr chi 
phi hQc tp cho 14 sinh viên, trc.r cap xâ h5i cho 163 sinh viên, xác nhçin cho sinh viên có 
nhu câu lam thu tyc vay von tin dung uu däi tgi dja phuong. 

- Xét câ'p hQc bang khuyn khIch hQc tp cho 441 sinh viên vái s tin khoáng 3 t)) 
600 friu dóng /hQc k 1. 

Ngoài hQc bang khuyn khIch hQc tp duçc trIch qu th ngun thu hc phI theo quy 
djnh cüa Bô Giáo diic va Dào t?o,  Nhà tnthng dã chü dng vn dng tim hem nhiêu nguôn 
kinh phi hr các to chüc, cá nhan, c1ru sinh viên trong và ngoài nuâc thông qua dOi ngoi và 
hçip tác quôc té dê ho trç h9c bong tài trçT cho nhüng sinh viên có hoàn cãnh khó khän, có 
thành tIch hQc tp Va rèn luyn tot (hQc Ic)) 1 nám hQc 2019-2020 dâ cap 113 suát vol 
tôngkinhphIgân 1,3 t))dOng). 

- Dztçrc h trçx tw vn tam 1)), khám thc khóe djnh Icj): Ngay hr du khóa h9c, Nhà 
trithng d to chirc cho sinh viên näm th'ir nhât tham gia h9c tp ni quy, quy ché dê giüp 
sinh viên hiêu rô ye chrnng trInh, kê hoach, các quy chê dào to - cong tác sinh viên, 
phuan pháp h9c tp & môi lrtthng di hoc, ... Ben cnh do, Nhà tnthng djnh k' to chüc 
các buOi tu van süc khOe tam 1r, ph'ixng pháp h9C tp và surc khóe tInh dic — gi&i cho sixth 
viên ngay hr dâu khóa h9c nhäm cung cap kiên thüc, thai d và thc hành chàm sOc süc 
khOe ban dâu ye các van dê sirc khôe tarn 1 và tam than, süc khOe tInh diic gith, phtrcmg 
pháp h9c tp cho sinh viên; h trçi và tu van sâu cho nhitng tnthng hçip sinh viên cO van dê 
ye süc khOe tam l, tam than..... 

Phông chãm soc si'xc khOe ban du tr%rc thuc Phông Cong tác sinh viên th%rc hin 
cong tác bão hiêm y té và chäm soc sirc khOe ban dâu cho sinh viên. 

+ Dóng báo him y té nám 2020 cho 5541 sinh viên tham gia BHYT tgi trw&ng /7240 
SV, chiêm 76,5%, chua kê din chinh sách tham gia BHYTtgi diaphitong). DóngBOo hiêm 
than the cho 1734 sinh viên có nhu câu tham gia dgt 23,9%. 

+ T chr-c k hogch khám thc khOe cho 1574 sinh viên mOi nh4p  hQc (100% sinh viên 
dd khám và dü thc khóe hoc tap). 

+ Khám và câ'p thuc thièt yèu cho han 295 sinh viên, c4p thuc x giun cho 7240 
sinh viên; xz fri các trzthng hop cap cüu 45 trw&ng hop, tw van ho ti-cl tam 1)) tri!c tiêp cho 
hon 15 sinh viên gp khüng hoOng tam 1)), tram cam, lo du, rôi logn hành vi trong qua trInh 
hQc tp và sinh hoqt; phOi hop vol Bc3 mon tam than, Nç5i, Ngoqi dê k/p th&i ho trq diêu trj 
cho nht-ng sinh viên Co rôi logn tam than nng, hoc các bnh 1)) nng; k/p thOl tiêp cn 
và h trç tqi ch cho nhfrng sinh viên mac bnh ncng tgi nol tgm trü, sa cap czu ban dáu, 
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+ T chic tic vdn chäm soc thc khóe ban &u v thc khóe tam l5, tam thcn, thc khóe 
tInh dyc — giài cho 1465 sinh viên nãm th& hai h chInh quy. 

+ Thzrc hiçn cong tác kim tra v sinh hQc throng.. 

- Các hoat dong h0 tro hoc tap và sinh hocit: Thông qua "Tun sinh hoat cong dan - 
hç,c sinh sinh viên du näm hçc", dçit "HQc tp ni quy, quy chê dâu khóa hçc" và các dat 
giao ban cong tác sinh viên trong mi hQc ks', Nhà trithng dA phô biên Va cp nht day âü, 
kjp thôi v ni quy - quy chê và các ché do chfnh sách cho sinh viên. H thông van bàn 
lien quan dn ch d chInh sách cho nguii hQc duçic phô biên rng räi den tfrng ngwii hQc 
thông qua sü dmg k& hap nhiu kênh thông tin khác nhau nhix trang Web, h thông email 
lop, tp van ban và gui triic tip dn tirng lap theo duông cong van nên dam bào tat cã 
ngthi hQc du duçic thông báo day dü, kjp thi và chmnh xác. 

+ Hang nàm, Nhà trithng du có quyt djnh ci'x giao viôn chü nhim lap và c6 vn hQc 
tp d thi.thng xuyen h trcl và ttx van, ginp cho sinh vien hçc tp va rèn luyn t6t (da biên 
ch lOp, thành lcip và th Ban can st lOp cho 144 don vj lOp he chInh quy và lien thông; 
quyet djnh ci 130 can b5 giáng viên thuóc các Khoa, Bô mOn tham gia lam giáo viên 
Chü nhim, CO van hoc tp dê quán 1,i5 và on ctinh to ch&c các lop sinh viên trong näm 
hoc 2019-2020). 

+ Nhà trithng dinh k' t6 chirc các bu6i sinh hot l&p hang tháng, giao ban Ban can sr 
cac lap dinh ky, Dai hoc tong ket lap dâu nam hoc, Hôi nghi sa kêt giia nAm hoc, de 
kjp thii näm bat tInh hlnh h9c $p và rèn luyn cüa ngu&i hQc nhäm diêu chinh, Ui van, ho 
trq và giài quy& nhftng khó khän, vinrng mAc cho sinh viên. 

+ Thrc hin cong tác xét thi dua, khen thu&ng sinh vien kjp thyi: Danh hiêu thi dua 
nám hoc 2018-2019: 13 tp the lOp dat Danhhiêu Xuát sac, 49 tçp the lop dat Danh hiu 
Tiên tiên, 29 sinh viên dgt Danh hiçu Xuât sac, 1004 sinh viên dat Danh hiêu Giói, 2588 
sinh viên dgt Danh hiêu Khá. Khen thwOng nám hoc 2018-2019. 13 t2p the lOp Xuát sac, 
10 tp the lOp Tiên tiên, khen thirOng cho 502 sinh viên dgt thành tIc/i hQc tap Khá /GiOi 
/Xuât sac tIch cu-c hiding &ng, tham gia các hoat dông, phong trào cüa Nhà trw&ng. 

+ Trung tam Thông tin - Thu vin thu&ng xuyên t chüc các khóa tp huAn tim kim 
tài lieu  tham khão cho sinh vien và hc viên. Nhà trithng cling luôn uu tien dau Ui h thông 
giãng du&ng, trang thiet bj phi1ic vt giãng day và hQc tip,  dâu Ui tp trung cho Trung tam 
Thông tin - Thu vin, m& giàng dirmg cho sinh vién on tp ngoài gii, cung cap h thông 
wifi min phI cho toàn th sinh yen, hçc vien trong khuOn viên Tnr.mg nhàm phic vi Ira 
cüu tài lieu  tham kháo và hQc tp tric tuyen. 

2) Ngw?ii hpc dugc 4w ditu kiin hogt dj3ng, tip luyn van ngh, thi d?c  thi thao Va 
dzqrc dam bão an toàn trong khuôn viên cüa n/ia tru?mg 

Nhà tru&ng to mi diu kin thun lçii giáp sinh viên tham gia các hot dng van 
ngh, th diic th thao, tmnh nguyen xã hi qua do thu hat nhieu sinh viên tham gia nhu to 
churc các cuc thi: Rung chuong yang tim mach, Do vui nOi  khoa, Nhà Ngoi khoa tuang 
lai, English Competition; các hoat dng ye thao, van hóa van ngh nhu: thai câu lông, giài 
bong dá truyen thông nam nft, sinh vien, giài bOng rO sinh vien, giâi bong chuyen sinh vien, 
giài cr vua- ci tuang, to chuc tp luyn vô thut thông qua các buôi sinh hoat djnh k' cüa 
các cau lac  b Vovinam, Karatedo, to chüc cho sinh viên tham gia các cuc thi Tài nAng 
sinh vien Y Duçic,... tham gia nbieu các hoat dng thih nguyen nhu: th chuc cho sinh vien 
tham gia các hoat dng lading dan bnh nhân Va nguôi nba den thAm khám tai  bnh vin 
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Trumg, tham gia chin dch tInh nguyen müa he xanh tai  các yang, xa có hoán cânh dc 
bit khó khän, to chrc ngày L thiêu nhi 1-6 cho các bnh nhân nhi ung thu tai  bnh vin 
Trtx&ng, xây drng mng hthi ngân hang máu song nhäm h trcl kjp thii các tnthng hqp 
khân cap, to chüc nhân ngày Thây thuôc Vit Nam 27/2, ngày Quoc té Ph%i nft 8/3, ngày 
Thtwng binh 1it s' 27/7 và các ngày 1 lan Các hoat dng nay nhãm tao  san chth lành 
manh, trau dOi hen thIrc, phát triên k nãng mêm và rèn 1uyn the 1%rc cho sinh viên, tang 
cuOng kt nOi, thC hin tinh than doàn két trong cong dOng sinh viên toàn trithng. 

Song song vâi các hoat dng th dic th thao, các hoat dng xa hOi, Nhà tnrông luOn 
tao mpi dieu kin thun hyi cho sinh viên tham gia các hoat dng h9c tap  nhix  tao  diêu kin 
cho sinh viên tham d các hi nghj, hi tháo chuyén ngành có sr tham gia cüa chuyên gia 
trong và ngoài nucc, tham gia các Hi nghj nghiên cüu khoa hc sinh viên, Hi nghj Khoa 
hQc cong ngh tuOi tré.... Ben canh  do, Nhà tnthng cling tao  diêu kin thuan  lçii cho ngithi 
h9c tham gia các chumig trInh trao dôi sinh viên vai các trithng dai  h9c có uy tin trên the 
giai nhu Thai Lan, Phân Lan, Han Quôc... Qua do, sinh viên có cci hi dirge ttx van, hçc 
tip, bôi du0ng phát triên hen thüc và k nàng chuyên mon nghë nghip. 

Môi trithng hçc tap  trong Nhà trurng dirge dam bâo an toàn cho sinh viên. Nba tnrthig 
eó h thông nOi  quy, quy djnh ye dam bâo an toàn trong các phông hQc, phàng thirc hành, 
phàng thi nghim, phân luOng giao thông trong khuôn viên tnthng. Ben cnh do, hang näm, 
Nba trithng du có quyt djnh thành lap Ban phèng chong bào liit Va phông chông cháy no. 
Dinh kr 6 thang hp Ban 1 lan phôi hgp vth Cong an PhOng cháy chlia cháy cra tinh Thira 
Thiên Hu d kim tra và b sung quy trInh và diu kin dam báo an toàn phông chong 
cháy no. Di ngü can b báo v cüa Tnthng gôm co 05 can b thuông xuyen tWc  gác Va 
phOi hçrp chat chê vth cOng an phithng Vinh Ninh dê xü l kjp thii nhäm dam báo an ninh 
trat tir, an toàn cho ngithi h9c và tài san cüa Nlhà trithng. Nba truthig cling có quyêt djnh 
thành lap  di Dan quân tr v gOm 17 thành viên. Trong do, Trung Di tnrâng là Phó Hiu 
trithng, 1 Trimg Di phó và 3 Tiêu dOi.  Di Dan quân tr v có trách nhim bâo v Nba 
tnthng trong nhling tInh hung khn cap hoac nhling ngày nghi, ngày lê lan, phông chong 
bão 1iit, phông chOng cháy no và bão v Nba tr'thng. 

Ngoài ra, trong các dçit cao dim và các ngày i ian, Nhà tnthng thuang xuyên thông 
Mo b&ng van ban d huthig dn và nhac nha sinh viên ye dam báo an toàn giao thông, 
phông ch6ng ma tüy và các t nan  xä hi, cling nhtr các van dé sue khOe khác. 

3) Co các hogt d3ng hi trI hiçu qua nhtm tang tj l ngithi tat nghip có vic lam phü 
h9p vói ngành nghê dào tgo 

Song song vth vic tp trung nang cao chAt hrcmg dào tao,  Nhà truông luOn cliii dng 
trong cong tác quãng bá và gi&i thiu viêc lam cho sinh viên sau khi tOt nghip. Näm 2016, 
Nba trithng dä thành lap  dmi vj tix vAn và giâi thiu vic lam tnrc thuc Phông CTSV theo 
quyt dnh s6 209 1/QD-DHYD ngày 18/07/2016 ciia Hiu tnrang, den näm 2018 dcrn vj 
nay tip tac dirge b sung can b va dOi ten thành "TO ti.r van giói thiu vic lam và ho trq 
sinh vién khâi nghip" theo quyêt djnh sO 2288/QD-DHYD ngày 05/07/2018 ciia Hiu 
tru&ng nhm tu vAn, giâi thiu vic lam và hO trçi sinh viên khth nghip. 

- Nba tnthng djnh k' t ehiic chtrmig trinh "Djnh huàng ngh nghip và dào tao  sau 
dai h9c" cho sinh viên näm can  cuOi khóa nhäm giip cho sinh viên tiép cn eác thông tin 
can thiêt ye djnh hithng nghê nghip, vj tn vic lam và dào tao  sau  dai  hQc sam ngay ttr 
khi con hQc tap tai trithng. Qua d, giiip sinh vién can nhäc và chuan bj tOt nhat cho vic 
lam hoac lira  ch9n hinh thIrc hQc sau dai  hQe phii hgp nhat sau khi tot nghip. 
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- T ch(rc "Ngày hi tu vn tuyn dimg vic lam" hang näm cho sinh viên näm cui 
khóa nhm ginp cho các ca quan, dan vj ytê tiêp cn tii van tuyên dirng sinh viên tot nghip 
va tao diêu kiên cho sinh tiêp can va ha chon vi tn viêc lam sau khi tot nghiêp Ben canh 
do hang nàm dêu phôi hqp v&i B Y té to chüc buôi tça dam gii thiu dir an "ThI diem 
dua Bác si trê tInh nguyen ye Cong tác ti mien nüi, vimg sâu, yang xa, biên gith, hái dâo, 
vimg có diu kién kinh té xa hi dc bit khó khän" thu hilt dông dão sinh viên quan tam 
tham du. 

- Ngoài ra, Nhà trumg cftng d phát trin mng luâi bnh vin v tinh cho sinh viên 
thuc hanh lam sang va thuc tap Cong dông Dàc biêt la xây dung mang him bênh viên tuyên 
tinh tü Quâng BInh den Ninh Thu.n cho sinh viên thc tê tot nghip. Vic tO chüc cho sinh 
viên di thrc tê tot nghip ti các bnh vin tuyên tinh cUng nhäm mic dich dua sinh viên 
ye thrc t ti cc dan vj tuyên diing dé sinh viên có the hiêu rO h(m v các dan vj, tr do có 
nhftng ira ch9n vic lam phñ hcrp cho bàn than. 

- Qua khào sat và dánh giá hang näm, t l sinh viên có vic lam sau 01 nàm t& 
nghip là trên 90%. Vic kháo sat nay nhàm cp nht thông tin ye tinh trng vic lam cüa 
sinh viên tot nghip và khá näng tham gia vào thj truxng lao dng cüa sinh viên. Trên ca 
sâ do, Nhà tnthng có các djnh huàng dê xem xét, diêu chinh chi tiêu tuyên sinh, ca câu 
ngành dào tao; diêuchinh, bô sung, cp nht ni dung chixang trmnh giáng dy nh&m nâng 
cao tr l sinh viên tot nghip có vic lam và dáng urng dirçic nhu cu cüa xâ hi. 

Stt Nganh dào to 
h chInh quy 

T 1 % sinh viên 
tM nghip có vic lam ngay näm du tiên 

TM nghip 
nàm 2015 

TM nghip 
näm 2016 

TM nghip 
näm 2017 

TM nghip 
näm 2018 

1 Y khoa 95,3 96,6 98,9 98,9 

2 Rang - Ham - Mt 100,0 96,7 97,1 97,9 

3 Y hçc dv phông 97,6 96,4 94,0 90,7 

4 Y hçc c truyn 96,2 100,0 97,7 96,8 

5 Ducc hQc 95,3 89,3 91,4 95,4 

6 Diu duOng 73,3 76,2 80,7 96,4 

7 KthutxétnghimyhQc 83,3 100,0 89,2 90,6 

8 KI5 thut hinh ãnh y hçc 94,4 100,0 89,5 100 

9 YtcôngcOng 92,0 96,2 85,3 83,3 

Trung bInh 94,2 95,2 94,8 97,1 
Bang thông kê tmnh hInh viçc lam theo ngành cza sinh viên h chInh quy tot nghiêp nám 

2015, 2016, 2017, 2018 

am tot N A 

nghip 

A A So sv tot 
nghip 

Phân lo3i tM nghip (%) T 1 sinh vien tM 
nghip có vic lam sau 1 

nam ra trtrông 
Xut 
sac 

Giói Kha 

2015 870 0.1 28.2 54.3 94.2 

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 

Bang thông ké phán loai tot nghip và tInh hInh vic lam chung cza sinh viên hç chInh quy 
tot nghip nám 2015, 2016, 2017, 2018 
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- Vj tn lam vic cüa sinh viên: qua s lieu khào sat sinh viên t& nghip näm 2018 
cho thây sinh viên lam vic trong khu virc Nhà rnthc chiêm gân 75%. Các ngành có t' 1 
lam vic a khu virc tix nhân cao dao dng tir gân 40%-60% bao gôm Rang ham mat, Duqc 
hçc, Diêu dtrOng, K thu,t hinh ãnh y hoc, K5' thut xét nghim y hçc, Y t cong cong. 
Riéng ngành Drçrc hQc có gân 1/3 sinh viên tot nghip lam vic trong các doanh nghip 
lien doanh vâi nuâc ngoài. 

Khu virclàm vic 

Ngành daO to 

Khu virc nba 
nir&c 

Khu v1c tin 
nhân 

Tir tao vic 
lam 

Co yn M 
nirtrc ngoai 

% % % % 

Ykhoa 567 86,4 87 13,3 0 0,0 2 0,3 
Rang - Ham - Mt 16 37,2 26 60,5 0 0,0 1 2,3 
Y hc dr phàng 72 93,5 3 3,9 0 0,0 2 2,6 
Y hc cô truyn 19 73,1 7 26,9 0 0,0 0 0,0 
Dixçichc 11 17,7 35 56,5 0 0,0 16 25,8 
Diu dung 28 52,8 20 37,7 0 0,0 5 9,4 
K5r thut xét nghim y hoc 18 40,0 27 60,0 0 0,0 0 0,0 
KthuthInhánhyhc 13 43,3 17 56,7 0 0,0 0 0,0 
Y t cong cong 12 50,0 12 50,0 0 0,0 0 0,0 

Tng cong 756 74,4 234 23,0 0 0,0 26 2,6 

Bang thng kêphdn b khu vic lam vic cüa sinh viên sau khi tdt nghip nám 2018 

Sau Dai hoc:  Các chInh sách, hoat dng M trq hçc tip,  sinh hoat di v&i h9c viên sau dai 
hoc luôn duçic NM trung quan tam, ho trçi kjp thii. 

IV. Chirong trInh dIo to ma nhà trirông thic hin 

1)Dzi h9c chInh quy 

1)NgànhYkhoa 

2) Ngành Rang - Ham - Mt 

3)NgànhYhçcctruyn 

4) Ngánh Y h9c Dii phàng 

5) Ngành Duçrc h9c 

2)Dzi h9c lien thông Cii Inh quy  

6) Ngành Diu duong 

7) Ngành K thut xét nghim y hQc 

8) Ngành K5 thut hInh ánh y h9c 

9) Ngành Y t cong cong 

10) Ngành H sinh 

LTtI-trungcdp (tirkhóatuyJnsinh2017 
trà ye trrthc) 

LT tz'r cao dáng 

1) Ngành Y khoa 
2) Nganh Y hçc c truyn 
3) Ngành Y hc Dir phèng 
4) Ngành Duçrc h9c 

1) Ngành Ducic h9c 
2) Ngành Diêu duOng 
3) Ngành K5 thut xét nghim y 
4) Ngành K5' thi4t  hInh ánh y h9c 
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3)Thac sj 

1) Nôikhoa 8) Tai - Müi - Hong 
2) Ngoai khoa 9) Y hQc cô truyên 
3) Sânphikhoa 10) Duçic l - Duqc lam sang 
4) Nhikhoa 11)Quãn 1 bnh vin 
5) Ytécongcng 12) Rang - Ham - Mt 
6) KhoahQcysinh 13) Diêu dung 
7) Din quang và y h9c ht nhân 14)Gây me hôi süc 

4) Tim s9 

1) Nikhoa 
2) Ngoai khoa 
3) Sãnphiikhoa 
4) N1ikhoa 
5) Ytecôngcng 
6) Khoa hQc y sinh 
7) Din quang và y h9c hat  nhân 

V. Khã náng hçc tip, nâng cao trInh do sau khi ra trrèng 

1)Dgi h9c chinh quy 

Khá näng h9c tip,  nâng cao trmnh d sau khi ra trithng cüa sinh viên dtrçic nhà tnrrng 
cong bô trong chuân du ra cüa các ngành (Xem chi tiêt ti: https:/Ihuemed-
univ.edu.vnlchuan-dau-ra-trinh-do-dai-hoc- 1-scdtdh) 

2)Dgi h9c lien thông CQ 

Khà nàng hçc tip, nâng cao trmnh d sau khi ra trithng cña siiih viên thrçc nhà tnthng 
cong bô trong chuân dâu ra cüa các ngành (Xem chi tiêt tai: https:/Ihuemed-
univ.edu.vnlchuan-dau-ra-trinh-do-dai-hoc-1-scdtdh) 

3)Thçic sj: Tip tiic h9c Chuyên khoa cp II hoc Tin si y h9c 

4)Tién s9: Tip tiic nghiên cru nhitng hithng mth, chuyên sãu trong chuyên ngành. 

VI. Vj trI lam sau khi tM nghip 

1)Dii h9c chInh quy 

Vj trI lam sau khi tt nghip cüa sinh viên duçic nhà frtxmg cong b trong chun dAu ra 
cüa các ngánh (Xem chi tiêt tai:  https:/lhuemed-univ.edu.vnlchuan-dau-ra-trinh-do-dai-
hoc-1-scdtdh) 

2)Dgi h9c lien thông CQ 

Vj trI lam sau khi tt nghip cüa sinh viên duçic nhà tnnYng cong b trong chun dAu ra 
ciia các ngành (Xem chi tiêt tai:  https://huemed-univ.edu.vnlchuan-dau-ra-trinh-do-dai-
hoc-l-scdtdh ) 

3)Thzc sj 

- Ca quan quán 1 nhà. nuóc v y t 

- Các Tnthng, Vin, Bnh vin tir tuyn Trung ucmg dn tuyn tinh. 
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Truing phàng 
Dâo tao Dai hçc 

Tnxng phông 
Dão tao  SDH 

Tnthng phèng 
Chmnh tn và CTSV 

ThS. Bii Thj Nguyt PGS.TS. Nguyn Tnithng An PGS.TS. Hoàng Bñ B yn Vu Qu6c Huy 

4)TiEnsj 

- Các c quan quãn 1 nhà nuâc v y t; 

- Các vin nghiôn cfru, các lru?mg Dai  hç,c, Cao dng và Trung cp y t; 

- Các bnh vin cong 1p và ngoài cOng lip. 

Thzta Thiên Hu ngàyA  5  tháng 07 nám 2020 
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