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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển sinh các lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2022 (Đợt 2) 

 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo tuyển sinh các lớp đào 

tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2022 (Đợt 2) cụ thể như sau: 

1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

2. Thời gian đào tạo: 6-9 tháng, học tập trung tại Trường. 

3. Chuyên ngành tuyển sinh 

TT Chuyên ngành 
Thời 

gian 
Đối tượng Mức thu 

1 Tai mũi họng cơ bản 6 tháng Bác sĩ y khoa 15.000.000 

2 Chuyên khoa Mắt cơ bản 6 tháng Bác sĩ y khoa 15.000.000 

3 Phục hồi chức năng cơ bản 9 tháng 

Bác sĩ y khoa 

Bác sĩ YHCT  

(có CCHN) 

20.000.000 

4 Da liễu cơ bản 6 tháng 

Bác sĩ y khoa 

Bác sĩ YHCT 

(có CCHN) 

15.000.000 

5 Y học cổ truyền 6 tháng Bác sĩ y khoa 15.000.000 

6 Ký sinh trùng y học cơ bản 6 tháng 

Bác sĩ y khoa 

Bác sĩ YHDP 

CN KTXN 

CN YTCC 

15.000.000 

7 Tâm thần học cơ bản 6 tháng 

Bác sĩ y khoa 

Bác sĩ YHDP 

Bác sĩ YHCT  

(có CCHN) 

Y sĩ đa khoa 

15.000.000 

8 Chuyên khoa Sinh lý cơ bản 6 tháng Bác sĩ y khoa 15.000.000 
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9 Chẩn đoán hình ảnh cơ bản 9 tháng     Bác sĩ y khoa 20.000.000 

10 Cấp cứu đa khoa toàn diện 9 tháng Bác sĩ y khoa 20.000.000 

11 
Chuyên khoa cơ bản Lao và 

Bệnh phổi 
6 tháng 

Bác sĩ y khoa 

Bác sĩ YHDP 
15.000.000 

12 Chuyên khoa Gây mê hồi sức 9 tháng Bác sĩ y khoa 20.000.000 

13 Huyết học truyền máu cơ bản 6 tháng Bác sĩ y khoa 15.000.000 

14 
Truyền nhiễm và bệnh nhiệt 

đới 
6 tháng Bác sĩ y khoa 15.000.000 

4. Thời gian nhập học: Dự kiến tháng 11/2022. 

5. Chứng chỉ cuối khóa: do Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế cấp 

theo quy định. 

6. Cách thức nộp học phí 

Chuyển khoản: Học viên chuyển khoản qua tài khoản của Trường Đại học 

Y Dược Huế. 

- Số tài khoản: 55110001383782. 

- Tại: Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế.  

- Cú pháp: Họ và tên_CME Đợt 2/2022_ ngành_Số điện thoại. 

7. Hồ sơ đăng ký khóa học 

- Đơn đăng ký theo mẫu. 

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm Đại học.  

- Sơ yếu lí lịch có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan công tác theo 

mẫu. 

- Công văn cử đi học của cơ quan công tác (nếu có).  

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập. 

- 02 phong bì có dán tem, ghi địa chỉ người nhận. 

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

Hồ sơ đăng ký khóa học và lệ phí xét duyệt (200.000 vnđ/hồ sơ) vui lòng 

nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát về Phòng Đào tạo sau đại học trước ngày 

31/10/2022.  

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

Dược, Đại học Huế số 06 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, Thừa 

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

mailto:phong.dtsdh@huemed-univ.edu.vn./
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univ.edu.vn và cập nhật thông tin tại trang thông tin điện tử của Nhà trường theo 

địa chỉ https://huemed-univ.edu.vn./. 

 

Nơi nhận: 

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

- Các cơ sở đào tạo Y Dược; 

- Các đơn vị trong toàn trường;  

- Lưu: VT, ĐTSĐH.      

            

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy 
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