
 
 

ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4334/TB-ĐHYD Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 11 năm 2022 

THÔNG BÁO 

V/v tổ chức cho sinh viên hệ liên thông VLVH trúng tuyển năm 2022  

làm thủ tục nhập học 
 

Thực hiện kế hoạch của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế về việc 

tổ chức cho sinh viên hệ liên thông VLVH trúng tuyển năm 2022 nhập học, Nhà 

trường thông báo kế hoạch và nội dung như sau: 

1. Thời gian, địa điểm làm thủ tục nhập học  

- Thời gian: 8 giờ 00 ngày 07/11/2022 (thứ Hai). 

- Địa điểm: Hội trường 1.01, nhà B trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. 

2. Tổ chức học tập nội quy, quy chế 

- Thời gian: 13h30 ngày 09/11/2022 (thứ Tư). 

- Địa điểm: Hội trường 1.01 nhà B. 

- Nội dung học tập:  

+ Phổ biến quy chế đào tạo, chương trình kế hoạch đào tạo, mục tiêu đào 

tạo, chuẩn đầu ra của các ngành. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Hệ thống tích 

hợp thông tin - Quản lý đào tạo. 

+ Phổ biến nội quy - quy chế về công tác sinh viên, các chế độ chính sách 

cho sinh viên. 

+ Một số định hướng trong chiến lược đào tạo nhân lực y tế của Việt 

Nam; truyền thống, định hướng phát triển của Nhà trường. 

* Lưu ý: Sinh viên khi tham gia học tập nội quy, quy chế phải mang theo 

Tập văn bản hướng dẫn về công tác sinh viên, sổ tay sinh viên để học tập.  

3. Kế hoạch học tập học kỳ I năm học 2022-2023 

Sinh viên bắt đầu học chương trình học kỳ I năm học 2022-2023 từ chiều 

ngày 07/11/2022 theo thời khóa biểu cụ thể của Nhà trường. 

Đề nghị các đơn vị có liên quan và sinh viên nghiêm túc thực hiện các nội 

dung nêu trên./. 
 

Nơi nhận:                        
- Phòng ĐTĐH, TCHCTTPC, KHTCCSVC;           

- Lưu: VT, CTCTSV. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo 
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