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THÔNG BÁO 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của  

cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2017-2018 
 

I. Điều kiện tuyển sinh cho các ngành  

1) Đối với hệ Đại học Chính quy:  

- Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương.  

-   ng tuyển sinh: Tuyển sinh trong c  nư c.  

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

- Ngày thi và môn thi: theo quy đ nh c   B  GD Đ .  

- Điểm x t tuyển theo ngành. 

2) Thạc sỹ:  

Quyết đ nh số 02/21/QĐ-BGD Đ  ngày 29/01/2001 c a B  trưởng B  

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh s u đại học; Quyết 

đ nh số 19/2002/QĐ-BGD Đ  ngày 09/04/2002 c a B  trưởng B  Giáo dục và 

Đào tạo về việc sử  đổi, bổ sung m t số điều trong Quy chế tuyển sinh s u đại 

học; Quyết đ nh số 16/2003/QĐ Đ  ngày 09/4/2003 c a B  trưởng B  Giáo 

dục và Đào tạo về việc sử  đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh s u đại học, Quyết 

đ nh số 11/2004/QĐ-BGD Đ  ngày 21/4/2003 c a B  trưởng B  Giáo dục và 

Đào tạo về việc sử  đổi, bổ sung m t số điều trong Quy chế tuyển sinh s u đại 

học;  hông tư số 15/2014/TT-BGD Đ  ngày 15 tháng 5 năm 2014 c a B  

trưởng B  Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đào tạo trình đ  thạc sỹ; Quyết đ nh 

số 2575/QĐ-ĐHYD ngày 12/10/2015 c a Hiệu trưởng  rường Đại học Y Dược 

– Đại học Huế về việc b n hành quy đ nh đào tạo trình đ  thạc sỹ;  hông tư số 

08/2014/TT-BGDĐ  ngày 20 tháng 3 năm 2014 c a B  trưởng B  Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt đ ng c   đại học vùng và các 

cơ sở giáo dục đại học thành viên; Quyết đ nh số 1389/QĐ-ĐHH ngày 10 tháng 

7 năm 2014 c   Giám đốc Đại học Huế b n hành Quy đ nh nhiệm vụ, quyền hạn 

c   Đại học Huế, các trường đại học thành viên và đơn v  trực thu c. hông tư 

25/2017/TT-BGDĐ  c a B  trưởng B  Giáo dục và Đào tạo ngày 10/10/2017 

về việc Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp I  trình đ  thạc sỹ, tiến sỹ. 
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3) Tiến sỹ:  

Quyết đ nh số 02/21/QĐ-BGD Đ  ngày 29/01/2001 c a B  trưởng B  

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh s u đại học; Quyết 

đ nh số 19/2002/QĐ-BGD Đ  ngày 09/04/2002 c a B  trưởng B  Giáo dục và 

Đào tạo về việc sử  đổi, bổ sung m t số điều trong Quy chế tuyển sinh s u đại 

học; Quyết đ nh số 16/2003/QĐ Đ  ngày 09/4/2003 c a B  trưởng B  Giáo 

dục và Đào tạo về việc sử  đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh s u đại học, Quyết 

đ nh số 11/2004/QĐ-BGD Đ  ngày 21/4/2003 c a B  trưởng B  Giáo dục và 

Đào tạo về việc sử  đổi, bổ sung m t số điều trong Quy chế tuyển sinh s u đại 

học;  hông tư số 08/2014/TT-BGDĐ  ngày 20/03/2014 c a B  trưởng B  Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt đ ng c   đại học vùng 

và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; Quyết đ nh số 1389/QĐ-ĐHH ngày 

10/07/2014 c a Giám đốc Đại học Huế b n hành Quy đ nh nhiệm vụ, quyền hạn 

c   Đại học Huế, các trường đại học thành viên và đơn v  trực thu c.  hông tư 

08/2017/TT-BGD-Đ  c a B  trưởng B  Giáo dục và đào tạo ngày 04/04/2017 

về việc Ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình đ  tiến sỹ. Quyết đ nh số 

1019/QĐ-ĐHH ngày 19/09/2017 c   Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành 

Quy đ nh đào tạo trình đ  tiến sỹ.  

 hông tư 25/2017/  -BGDĐ  c a B  trưởng B  Giáo dục và đào tạo ngày 

10/10/2017 về việc Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp I  trình đ  thạc 

sỹ, tiến sỹ. 

II. Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học 

(như phòng học, trang thiết bị, thư viện…)  

Có đầy đ  điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo Đại học và 

S u Đại học c   Nhà  rường, chi tiết xem ở biểu mẫu 22 

III. Đội ngũ Giảng viên 

Có đầy đ  đ i ngũ gi ng viên, cán b  khoa học cơ hữu đáp ứng yêu cầu 

đào tạo Đại học và S u Đại học c   Nhà trường, chi tiết xem ở biểu mẫu 23 

IV. Các hoạt động h  trợ học tập,  sinh hoạt của người học ở cơ sở giáo dục 

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 

 hông qu  " uần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên đầu năm học", 

đợt “Học tập n i quy, quy chế đầu khó  học” và các đợt gi o b n công tác sinh 

viên trong mỗi học kỳ, Nhà trường đã phổ biến và cập nhật đầy đ , k p thời về 

các chế đ  chính sách xã h i cho sinh viên b o gồm: chế đ  học bổng khuyến 

khích học tập, học bổng tài trợ, miễn gi m học phí, trợ cấp xã h i, b o hiểm y tế, 
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và các chế đ  chính sách khác theo quy đ nh c   B  GD Đ . Hệ thống văn b n 

liên qu n đến chế đ  chính sách cho người học được phổ biến r ng rãi đến từng 

người học thông qu  sử dụng kết hợp nhiều kênh thông tin khác nh u như tr ng 

Web, hệ thống em il l p, tập văn b n và gửi trực tiếp đến từng l p theo đường 

công văn nên đ m b o tất c  người học đều được thông báo đầy đ , k p thời và 

chính xác. Bên cạnh việc c i tiến nâng c o C Đ , đổi m i phương pháp gi ng 

dạy theo hư ng lấy sinh viên làm trung tâm, Nhà trường cũng luôn qu n tâm và 

tích cực thực hiện các biện pháp nhằm hỗ trợ sinh viên học tập tốt và rèn luyện 

tốt.  

- Xét miễn gi m học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã h i, học bổng 

khuyến khích học tập, học bổng tài trợ: 

Học kỳ I:   

                 + Miễn giảm học phí: 320 sinh viên. 

                 + Hỗ trợ chi phí học tập: 10 sinh viên 

   + Trợ cấp xã hội: 317 sinh viên 

   + Chính sách đối với người khuyết tật: 01 sinh viên 

   + Xét cấp học bổng khuyến khích: 499 sinh viên 

Học kỳ II:  

   + Miễn giảm học phí: 323 sinh viên 

   + Hỗ trợ chi phí học tập: 13 sinh viên 

   + Trợ cấp xã hội: 419 sinh viên 

   + Xét cấp học bổng khuyến khích: 488 sinh viên 

Công tác x t cấp học bổng khuyến khích học tập được thực hiện nghiêm 

túc, đ m b o trích đầy đ  8% nguồn thu học phí để cấp học bổng khuyến khích 

học tập cho sinh viên theo quy đ nh c   B  GD Đ . Ngoài học bổng khuyến 

khích học tập trích từ nguồn thu học phí theo quy đ nh c   B  GD Đ , Nhà 

trường cũng đã ch  đ ng vận đ ng và tìm kiếm nhiều nguồn kinh phí từ các tổ 

chức, cá nhân, cựu sinh viên trong và ngoài nư c thông qu  đối ngoại và hợp tác 

quốc tế để hỗ trợ cho những sinh viên có hoàn c nh khó khăn, có thành tích học 

tập và rèn luyện xuất sắc.  rong năm học 2016-2017, Nhà trường đã x t cấp gần 

150 suất học bổng tài trợ v i tổng số tiền gần 800 triệu đồng.  iệc x t duyệt, 

tr o học bổng cho sinh viên được thực hiện công kh i, dân ch  và đúng đối 

tượng đ m b o đúng quy trình x t duyệt từ cơ sở (tập thể l p). 

 ất c  sinh viên đều được th m gi  b o hiểm y tế, được khám và điều tr  

b o hiểm y tế tại Bệnh viện  rường Đại học Y Dược - Đại học Huế.  ỷ lệ sinh 
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viên th m gi  b o hiểm y tế năm học 2016-2017 đạt  96,7%, ng y từ đầu khó  

học 100% sinh viên đều được khám sức khỏe khi nhập học, được hư ng dẫn 

chăm sóc sức khỏe b n đầu tại Phòng Y tế học đường.  

Nhà trường đã tăng cường công tác tư vấn tâm lý, tư vấn giáo dục cho sinh 

viên nhằm giúp sinh viên gi i quyết những khó khăn trong học tập và rèn luyện. 

Kể từ năm học 2016-2017, Nhà trường đã chuyển Phòng chăm sóc sức khỏe b n 

đầu tại Bệnh viện  rường về trực thu c Phòng C S  để tạo điều kiện thuận lợi 

cho sinh viên thực hiện trong công tác b o hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe b n 

đầu cho sinh viên. Khi cần khám chuyên kho , sinh viên luôn được làm th  tục 

chuyển khám tuyến trên m t cách nh nh chóng và thuận tiện. 

+ Tổ chức kế hoạch khám sức khỏe cho 1580 sinh viên mới nhập học. 

+ Khám và cấp thuốc thiết yếu cho sinh viên đối với một số bệnh thông 

thường hoặc tư vấn và giới thiệu cho sinh viên khám chữa bệnh ở tuyến trên. 

+ Tư vấn chăm sóc sức khỏe ban đầu về sức khỏe tâm lý, tâm thần, sức 

khỏe tình dục – giới cho 2638 sinh viên. 

Hằng năm, Nhà trường đều có quyết đ nh cử giáo viên ch  nhiệm l p và cố 

vấn học tập để thường xuyên hỗ trợ và tư vấn, giúp cho sinh viên học tập và rèn 

luyện tốt hơn (trong năm học 2016-2017 đã ra Quyết định cử 141 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).  

 hường xuyên tổ chức tốt các h i ngh  đối thoại giữ  sinh viên v i B n 

Giám hiệu và các Phòng chức năng để ghi nhận những ph n hồi từ phí  người 

học, k p thời hỗ trợ, tạo điều kiện tốt cho người học học tập và rèn luyện.  

Trung tâm Thông tin -  hư viện thường xuyên tổ chức các khó  tập huấn 

tìm kiếm tài liệu th m kh o cho sinh viên và học viên. Nhà trường cũng luôn ưu 

tiên đầu tư hệ thống gi ng đường, tr ng thiết b  phục vụ gi ng dạy và học tập, đầu 

tư tập trung cho  rung tâm  hông tin -  hư viện, mở gi ng 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  rường nhằm phục vụ tr  cứu tài liệu th m kh o và học tập trực 

tuyến.  

Ngoài r , Nhà trường luôn phối hợp chặt chẽ v i gi  đình, cơ qu n và chính 

quyền đ   phương để qu n lý có hiệu qu  và đ ng viên sinh viên học tập tốt hơn, 

đặc biệt là những sinh viên có kết qu  học tập thấp, k p thời gi i thích, c nh báo 

s m để sinh viên và gi  đình hiểu rõ kết qu  học tập c   mình, đ ng viên và tạo 

mọi điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập và rèn luyện tốt. 
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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 

Đoàn  h nh niên C ng s n Hồ Chí Minh và H i Sinh viên  rường là h i tổ 

chức đoàn thể được Nhà trường gi o nhiệm vụ xây dựng và tổ chức các hoạt đ ng 

văn nghệ, thể dục thể th o cho sinh viên. Hằng năm, Đoàn  h nh niên C ng s n 

Hồ Chí Minh và H i Sinh viên  rường đã tổ chức nhiều hoạt đ ng thiết thực có ý 

nghĩ  thu hút đông đ o sinh viên, học viên th m gi  như văn nghệ, gi i bóng đá, 

bóng chuyền, bóng bàn, cờ vu , cờ tư ng để chào mừng ngày Nhà giáo  iệt N m 

20/11, ngày  hầy thuốc  iệt N m 27/2, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày  hương 

binh liệt sỹ 27/7 và các ngày lễ l n. Đ i tuyển thể dục thể th o văn hó  văn nghệ 

sinh viên c   Nhà trường cũng th m gi  tích cực và luôn đạt gi i c o trong các 

cu c thi văn hó , văn nghệ, thể dục thể th o do Đại học Huế và B  GD Đ  tổ 

chức.  uy nhiên, do khuôn viên c   Nhà trường không thể mở r ng thêm nên các 

cơ sở hạ tầng phục vụ cho sinh viên rèn luyện thể dục thể th o chư  đáp ứng đ  

nhu cầu c   sinh viên. 

Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sinh viên th m gi  các 

h i ngh , h i th o chuyên ngành có sự th m gi  c   chuyên gi  trong và ngoài 

nư c để bồi dư ng và rèn luyện nghề nghiệp như H i ngh  nghiên cứu kho  học 

sinh viên, H i ngh  tuyên truyền sức khỏe sinh s n, H i ngh  tăng huyết áp, H i 

ngh  kho  học Festiv l Huế 2014.... Bên cạnh đó, Nhà trường cũng tạo điều kiện 

thuận lợi cho người học th m gi  các chương trình tr o đổi sinh viên v i các 

trường đại học có uy tín trên thế gi i như  hái L n, Phần L n, Hàn Quốc... Qu  

đó, sinh viên có cơ h i được tư vấn, học tập, bồi dư ng phát triển kiến thức và 

kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp. Nhà trường cũng luôn tạo mọi điều kiện 

thuận lợi để người học th m gi  các hoạt đ ng tình nguyện qu  đó giáo dục cho 

người học về phẩm chất, giá tr  và trách nhiệm c   b n thân, rèn luyện tư tưởng 

chính tr , đạo đức người thầy thuốc, ý thức c ng đồng như trong Chiến d ch m   

hè x nh, CLB tình nguyện bệnh viện, CLB tiếng Anh, CLB thầy thuốc trẻ, CLB 

guit r và đặc biệt là CLB hiến máu nhân đạo và đã xây dựng thành công ngân 

hàng máu sống. Nhà trường đã đư  học phần tâm lý y học, kho  học hành vi và 

truyền thông giáo dục sức khỏe (2-4 đơn v  học trình) vào gi ng dạy cho sinh 

viên thu c tất c  các ngành đào tạo. Kể từ năm học 2015-2016, thực hiện chỉ 

đạo c   B  GD Đ , Nhà trường đã thường xuyên tổ chức các khó  tư vấn 

chăm sóc sức khỏe b n đầu cho sinh viên về sức khỏe tâm lý, tâm thần, sức khỏe 

sinh s n, tình dục. Nhờ đó, sinh viên có cơ h i được học và rèn luyện các kỹ 

năng sống như: kỹ năng gi o tiếp chung, kỹ năng gi o tiếp v i bệnh nhân và 

người nhà bệnh nhân, kỹ năng ph n hồi, kỹ năng gi i thích, kỹ năng đặt câu hỏi, 
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kỹ năng lắng nghe, kỹ năng qu n lý và đối phó v i stress, kỹ năng tư vấn... đều 

được đư  vào gi ng dạy lý thuyết và thực hành đóng v i.  hông qu  các đợt sinh 

hoạt đầu năm và đầu khó , nhiều hoạt đ ng c   Đoàn  h nh niên C ng s n Hồ 

Chí Minh và H i Sinh viên có ý nghĩ  thiết thực thu hút đông đ o sinh viên 

th m gi . Qu  đó, sinh viên được giáo dục để hiểu rõ giá tr  và trách nhiệm b n 

thân, rèn luyện và phát triển kỹ năng sống. 

Môi trường học tập trong Nhà trường được đ m b o  n toàn cho sinh 

viên. Nhà trường có hệ thống n i quy, quy đ nh về đ m b o  n toàn trong các 

phòng học, phòng thực hành, phòng thí nghiệm. Hằng năm, Nhà trường đều có 

quyết đ nh thành lập B n phòng chống bão lụt và phòng chống cháy nổ. Đ nh kỳ 

6 tháng họp B n 1 lần phối hợp v i Công  n Phòng cháy chữ  cháy c   tỉnh 

 hừ   hiên Huế để kiểm tr  và bổ sung quy trình và điều kiện đ m b o  n toàn 

phòng chống cháy nổ. Đ i ngũ cán b  b o vệ c    rường gồm có 07 cán b  

thường xuyên trực gác và phối hợp chặt chẽ v i công  n phường  ĩnh Ninh để 

xử lý k p thời nhằm đ m b o  n ninh trật tự,  n toàn cho người học và tài s n 

c   Nhà trường. Nhà trường cũng có quyết đ nh thành lập đ i Dân quân tự vệ 

gồm 21 thành viên.  rong đó,  rung Đ i trưởng là Phó Hiệu trưởng, 1  rung 

Đ i phó và 3  iểu đ i. Đ i Dân quân tự vệ có trách nhiệm b o vệ Nhà trường 

trong những tình huống khẩn cấp hoặc những ngày nghỉ, ngày lễ l n, phòng 

chống bão lụt, phòng chống cháy nổ và b o vệ Nhà trường. 

Ngoài r , trong các đợt c o điểm và các ngày lễ l n, Nhà trường thường 

xuyên thông báo bằng văn b n để hư ng dẫn và nhắc nhở sinh viên về đ m b o 

 n toàn gi o thông, phòng chống m  túy và các tệ nạn xã h i, 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 v i việc tập trung nâng c o chất lượng đào tạo, Nhà trường 

luôn ch  đ ng trong công tác qu ng bá và gi i thiệu việc làm cho sinh viên s u 

khi tốt nghiệp.  rong C Đ  c   từng ngành Nhà trường đều mô t  rõ chức d nh 

nghề nghiệp và v  trí việc làm cũng như các hình thức học lên c o hơn s u khi 

tốt nghiệp cho sinh viên.  rư c năm 2015, công tác tư vấn và gi i thiệu việc làm 

là m t chức năng thu c Phòng Đ ĐH - C S .  ừ năm 2016, s u khi tách riêng 

Phòng C S , Nhà trường đã thành lập đơn v  tư vấn và gi i thiệu việc làm trực 

thu c Phòng C S  theo quyết đ nh số 2091/QĐ-ĐHYD ngày 18/7/2016 c   

Hiệu trưởng  rường Đại học Y Dược - Đại học Huế.  

 rong năm học 2016-2017 đã triển kh i tổ chức công tác tư vấn đ nh 

hư ng nghề nghiệp cho sinh viên khóa tốt nghiệp năm 2018 v i 02 n i dung 
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chính: Đ nh hư ng nghề nghiệp, đ nh hư ng học tiếp s u đại học. 

Hằng năm, trư c khi tổ chức Lễ tốt nghiệp, Nhà trường đều tổ chức Ngày 

h i gi i thiệu việc làm cho sinh viên chuẩn b  tốt nghiệp trong toàn trường. 

 rong năm học 2016-2017, đã tổ chức H i ngh  tư vấn việc làm cho sinh viên 

tốt nghiệp năm 2017 vào cuối tháng 05/2017, tổng số nhu cầu tuyển dụng trong 

đợt này c   43 đơn v  (Sở Y tế, Bệnh viện, Trung tâm Y tế, các đơn vị y tế của 

các tỉnh, thành phố) đăng ký tuyển dụng (đã có 18 đơn vị tham gia tư vấn trực 

tiếp tại Trường) là 1.208 chỉ tiêu (chiếm tỷ lệ nhu cầu tuyển dụng là 90,24% so 

v i số lượng sinh viên tốt nghiệp r  trường), m t số đơn v  không hạn chế chỉ 

tiêu tuyển dụng. Đây là m t hoạt đ ng rất có hiệu qu  vì đã tạo điều kiện để sinh 

viên tốt nghiệp và các nhà tuyển dụng có cơ h i tiếp xúc trực tiếp, chi  sẻ và 

tr o đổi về chính sách tuyển dụng, chế đ  ưu đãi, môi trường và điều kiện làm 

việc để cho sinh viên có thể lự  chọn nơi làm việc ph  hợp v i sở trường c   

b n thân. 

- Ngoài r , Nhà trường cũng đã phát triển mạng lư i bệnh viện vệ tinh cho 

sinh viên thực hành lâm sàng và thực tập c ng đồng. Đặc biệt là xây dựng mạng 

lư i bệnh viện tuyến tỉnh từ Qu ng Bình đến Ninh  huận cho sinh viên thực tế 

tốt nghiệp.  iệc tổ chức cho sinh viên đi thực tế tốt nghiệp tại các bệnh viện 

tuyến tỉnh cũng nhằm mục đích đư  sinh viên về thực tế tại các đơn v  tuyển 

dụng để sinh viên có thể hiểu rõ hơn về các đơn v , từ đó có những lự  chọn việc 

làm ph  hợp cho b n thân.  

- Qu  kh o sát và đánh giá hàng năm, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 

năm tốt nghiệp là 95,2%. 

4. Thạc sỹ:  

Hàng năm tổ chức H i ngh  khoa học S u đại học cho các học viên Sau 

đại học. Khuyến khích các học viên Cao học, Bác sỹ n i trú gửi bài tham dự. Tổ 

chức các H i ngh  khoa học chuyên ngành trong nư c và quốc tế mời các nghiên 

cứu sinh gửi bài báo cáo hoặc tham dự. Mở các l p đào tạo liên tục nâng cao 

kiến thức chuyên ngành được trình bày bởi các giáo sư, các nhà kho  học đầu 

ngành trong và ngoài nư c cho các học viên S u đại học c   Nhà trường. 

5. Tiến sỹ:  

H i ngh  khoa học S u đại học được tổ chức cho các học viên s u đại học 

vào tháng 11 hàng năm. Đây là hoạt đ ng bắt bu c đối v i Nghiên cứu sinh. 

Nghiên cứu sinh ph i tham dự ít nhất 1 lần, gửi bài nghiên cứu và báo cáo trong 

H i ngh . H i ngh  kết hợp đăng bài c a học viên tham dự v i các bài khoa học 

có chất lượng trong tạp chí Y Dược c   Nhà trường, khuyến khích viết bài và 
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trình bày bằng tiếng Anh. Tổ chức các H i ngh  khoa học chuyên ngành, liên 

ngành trong nư c và quốc tế mời các nghiên cứu sinh gửi bài báo cáo hoặc tham 

dự. Mở các l p đào tạo liên tục nâng cao kiến thức chuyên ngành được trình bày 

bởi các giáo sư, các nhà kho  học đầu ngành trong và ngoài nư c cho các l p 

NCS. Dần tiếp cận v i các nư c trong khu vực bằng cách yêu cầu NCS viết bài 

báo bằng tiếng Anh và gửi đăng trên tạp chí quốc tế. 

V. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp. 

 Đối với sinh viên đại học: Các yêu cầu về Kiến thức, kỹ năng, thái đ , v  

trí việc làm sau khi tốt nghiệp c a sinh viên  được nhà trường công bố trong 

chuẩn đầu ra c a các ngành. (Xem chi tiết tai: http://huemed-univ.edu.vn/chuan-

dau-ra-trinh-do-dai-hoc-scdtdh) 

Đối với Học viên Sau đại học: Các yêu cầu về Kiến thức, kỹ năng, thái đ , 

v  trí việc làm sau khi tốt nghiệp đã được nhà trường công bố trong chuẩn đầu ra 

các chuyên ngành. (Xem chi tiết tại: http://huemed-univ.edu.vn/chuan-dau-ra-

trinh-do-sau-dai-hoc-scdtsdh) 

VI. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ 

1. Chứng chỉ ngoại ngữ để xét công nhận tốt nghiệp. 

 . Ngoại ngữ không chuyên đạt bậc 3/6 (B1) theo khung năng lực ngoại 

ngữ c   đề án ngoại ngữ quốc gi  2020 áp dụng cho các đối tượng s u 

- Sinh viên hệ chính quy tuyển sinh đầu vào từ năm 2014 trở về s u: 

+ Sinh viên tốt nghiệp năm học 2017-2018 thu c các ngành có thời gi n 

đào tạo 4 năm: Điều dư ng, X t nghiệm y học, Kỹ thuật hình  nh y học, Y tế 

công c ng. 

+ Sinh viên tốt nghiệp năm học 2018-2019 thu c các ngành có thời gi n 

đào tạo 4 năm và 5 năm: Điều dư ng, X t nghiệm y học, Kỹ thuật hình  nh y 

học, Y tế công c ng, Dược học. 

+ Sinh viên tốt nghiệp từ năm học 2019-2020 trở đi thu c tất c  các ngành 

đào tạo chính quy. 

- Sinh viên hệ liên thông chính quy các ngành Y đ  kho , Y học cổ truyền, 

Y học dự phòng, Dược học tuyển sinh năm 2016 (tốt nghiệp từ năm học 2019-

2020 trở đi). 

+ Sinh viên hệ liên thông chính quy từ c o đẳng các ngành Điều dư ng, 

X t nghiệm y học, Kỹ thuật hình  nh y học tuyển sinh năm 2016 (tốt nghiệp từ 

năm học 2019-2020 trở đi). 

http://huemed-univ.edu.vn/chuan-dau-ra-trinh-do-dai-hoc-scdtdh
http://huemed-univ.edu.vn/chuan-dau-ra-trinh-do-dai-hoc-scdtdh
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b. Ngoại ngữ không chuyên đạt bậc 2/6 (A2) theo khung năng lực ngoại 

ngữ c   đề án ngoại ngữ quốc gi  2020 áp dụng cho các đối tượng s u: 

- Sinh viên hệ liên thông chính quy tốt nghiệp năm học 2017-2018 và năm 

học 2018-2019. 

2. Văn bằng và chứng chỉ công nhận trình độ ngoại ngữ thay thế: 

Sinh viên được d ng các văn bằng và chứng chỉ dư i đây để th y thế cho 

chứng chỉ ngoại ngữ A2 (2/6) và B1 (3/6): 

 .  ăn bằng 

-  ăn bằng tốt nghiệp đại học, c o đẳng tại nư c ngoài; 

-  ăn bằng tốt nghiệp đại học, c o đẳng trong nư c mà ngôn ngữ sừ dụng 

toàn phần trong đào tạo là ngoại ngữ không qu  phiên d ch; 

-  ăn bằng tốt nghiệp đại học, c o đẳng ngành ngoại ngữ do các cơ sở 

đào tạo trong nư c, nư c ngoài cấp. 

b. Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế 

- Chứng chỉ IEL S c   3 tổ chức đồng sở hữu: H i đồng Anh (British 

Council), H i đồng Kh o thí tiếng Anh  rường Đại học C mbridge (University 

of C mbridge ESOL, gọi tắt là C mbridge ESOL) và  ổ chức Phát triển Giáo 

dục Quốc tế c   Úc (IDP Educ tion Austr li , gọi tắt là IDP); 

- Chứng chỉ  OEFL iB  c    iện Kh o thí giáo dục Ho  Kỳ 

(Educ tion l  esting Service, gọi tắt là E S); 

- Chứng chỉ tiếng Anh c   C mbridge ESOL; 

- Chứng chỉ  OEIC c   E S kiềm tr  4 kỹ năng; 

- Các chứng chỉ ngoại ngữ khác ph i được  rường Đại học Ngoại ngữ - 

Đại học Huế thẩm đ nh. 

3. Các đơn vị cấp chứng chỉ Ngoại ngữ A2, B1 có giá trị để xét điều kiện tốt 

nghiệp gồm: 

- Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế; 

- Đại học  hái Nguyên; 

-  rường ĐH Ngoại ngữ thu c ĐH Quốc gi  Hà N i; 

-  rường ĐH Ngoại ngữ thu c ĐH Đà Nẵng; 

-  rường ĐH Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Thời gian có hiệu lực của các chứng chỉ ngoại ngữ 

Các chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế và chứng chỉ A2, B1 ph i được cấp s u  




















