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THÔNG BÁO 

Tuyển sinh lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ “Ngôn ngữ trị liệu” năm 2022 
 

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành Ngôn ngữ trị liệu cho các 

cán bộ y tế và giáo dục đặc biệt ở Việt Nam, Trường Đại học Y Dược - Đại học 

Huế phối hợp với Trường Đại học Quốc gia Jeonbuk, Hàn Quốc tổ chức khóa 

đào tạo liên tục về Ngôn ngữ trị liệu khóa 4 năm 2022 cụ thể như sau:  

1. Giới thiệu chung về khóa học 

- Đây là khóa đào tạo dành cho các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, giáo 

viên giáo dục đặc biệt và một số cá nhân khác hiện đang công tác tại các cơ sở y 

tế và giáo dục liên quan đến các bệnh nhân có rối loạn giao tiếp và nuốt hoặc có 

nhu cầu về Ngôn ngữ trị liệu. 

- Học phần lý thuyết bao gồm các bài giảng về Ngôn ngữ trị liệu cho các 

đối tượng bệnh nhân người lớn và trẻ em, cung cấp cho các học viên tốt nghiệp 

các kiến thức cơ bản để điều trị cho các bệnh nhân có rối loạn về lời nói, ngôn 

ngữ, giảm thính lực, rối loạn giọng, rối loạn tính lưu loát của lời nói, rối loạn 

nuốt, rối loạn giao tiếp do nguyên nhân thần kinh và các bệnh lý liên quan khác. 

- Trong học phần thực hành, các học viên sẽ được thực tập tại Bệnh viện và 

các trung tâm Ngôn ngữ trị liệu tại thành phố Huế, theo đó các học viên sau khi 

tốt nghiệp sẽ có những kỹ năng cơ bản để làm việc với các bệnh nhân, người nhà 

bệnh nhân, giáo viên các chương trình giáo dục đặc biệt và những chuyên gia 

khác để phát triển và cung cấp dịch vụ điều trị trong lĩnh vực Ngôn ngữ trị liệu.  

2. Thời gian đào tạo: 9 tháng (Dự kiến khai giảng 20/6/2022). 

3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 học viên/khóa học 

4. Đối tượng tham gia khóa học 

Là bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên từ trung cấp trở lên, giáo viên giáo dục 

đặc biệt hoặc các chuyên viên khác đang công tác trong lĩnh vực khuyết tật có 

nhu cầu được đào tạo về Ngôn ngữ trị liệu. 

5. Giảng viên khóa học 

Học viên sẽ được các Giảng viên và chuyên gia chuyên ngành Ngôn ngữ trị 

liệu của Trường Đại học Y- Dược, Đại học Huế và Trường Đại học ở Hàn Quốc 

trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn. 
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6.  Mức thu: 20.000.000 vnđ/học viên/khóa học (Hai mươi triệu đồng).

7. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có: 

-  Đơn đăng ký theo mẫu. 

-  Bản sao công chứng văn bằng chuyên môn.  

-  Bản sao công chứng Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân. 

-  Sơ yếu lí lịch theo mẫu. 

-  Giấy xác nhận thâm niên công tác. 

-  Công văn cử đi học của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhân sự. 

-  Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập (của Bệnh viện Đa khoa) 

-  02 ảnh 3x4 và 02 ảnh 2x3 (mặt sau ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh). 

 Hồ sơ đăng ký khóa học vui lòng nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát về 

Phòng Đào tạo sau đại học trước ngày 10/06/2022.  

 Chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Ðào tạo sau đại học, Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế số 6 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, Thừa 

Thiên Huế, điện thoại (0234)3820857; email: phong.dtsdh@huemed-

univ.edu.vn. Hoặc Bộ môn Phục hồi chức năng: ThS. Nguyễn Phước Minh Tâm, 

điện thoại: 0901941910. ThS. Đặng Thị Thu Hằng, điện thoại: 0773408043. 

 

Nơi nhận: 

- Các Sở Y tế, bệnh viện và cơ sở y tế; 

- TT Giáo dục chuyên biệt; 

- Lưu: VT, ĐTSĐH.      

            

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy 
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