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THÔNG BÁO 

Về việc Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược năm 2023 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp cao đẳng) 

 

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng với trình độ đại học; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển 

sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;  

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đào tạo liên 

thông trình độ đại học Y - Dược năm 2023 như sau: 

1. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH, CHỈ TIÊU VÀ THỜI GIAN ĐÀO 

TẠO 

1.1. Liên thông đại học hình thức chính quy từ trình độ cao đẳng: 110 

chỉ tiêu. 

1. Dược học. 

2. Điều dưỡng. 

3. Kỹ thuật xét nghiệm y học. 

4. Kỹ thuật hình ảnh y học. 

1.2. Liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học từ trình độ cao đẳng: 

250 chỉ tiêu. 

1. Điều dưỡng (chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa). 

2. Điều dưỡng (chuyên ngành Điều dưỡng phụ sản). 

3. Điều dưỡng (chuyên ngành Điều dưỡng gây mê hồi sức). 

4. Kỹ thuật xét nghiệm y học. 

5. Kỹ thuật hình ảnh y học. 

2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

Thí sinh là công dân Việt Nam đang làm việc đúng chuyên ngành và trình 

độ đào tạo tại các cơ sở y tế được tham gia tuyển sinh. 

3. TIÊU CHUẨN TUYỂN SINH 

3.1. Về phẩm chất chính trị 



Lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, 

phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng 

và pháp luật của Nhà nước. Những người đang trong thời gian thi hành kỷ luật 

từ khiển trách trở lên không được dự tuyển. 

3.2. Về văn bằng, chứng chỉ 

a) Bằng tốt nghiệp cao đẳng: Thí sinh dự thi phải có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng chuyên ngành phù hợp. 

b) Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy 

hoặc giáo dục thường xuyên. 

c) Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

3.3. Về sức khoẻ: Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. 

4. VÙNG TUYỂN: Tuyển sinh trong cả nước. 

5. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH 

5.1. Chính sách ưu tiên theo khu vực: Thực hiện theo quy định hiện hành 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khu vực tuyển sinh tương ứng với nơi thí sinh 

đang công tác. 

5.2. Chính sách ưu tiên theo đối tượng: Thực hiện theo Quy chế tuyển 

sinh đại học cao đẳng chính quy, vừa làm vừa học hiện hành. 

6. NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO 

6.1. Đối với ngành Dược học phải đạt một trong những tiêu chí sau 

- Học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên hoặc điểm trung bình chung các môn 

văn hóa cấp THPT đạt từ 8,0 trở lên; 

- Tốt nghiệp THPT loại giỏi trở lên hoặc học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 

năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo; 

- Tốt nghiệp cao đẳng đạt loại giỏi trở lên; 

- Tốt nghiệp trình độ cao đẳng đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công 

tác đúng với chuyên môn đào tạo; 

6.2. Đối với các ngành: Điều dưỡng (chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa, 

chuyên ngành Điều dưỡng phụ sản, chuyên ngành Điều dưỡng gây mê hồi 

sức), Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học phải đạt một trong 

những tiêu chí sau 

- Học lực lớp 12 đạt loại khá hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa 

cấp THPT đạt từ 6,5 trở lên; 

- Tốt nghiệp THPT loại khá, hoặc có học lực lớp 12 đạt loại trung bình và 

có 5 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo; 

- Tốt nghiệp trình độ cao đẳng đạt loại khá trở lên. 

 



7. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

1. Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu quy định của Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế. 

2. Bản sao hợp pháp các giấy tờ liên quan tới quá trình học tập như sau: 

- Bằng tốt nghiệp và bảng điểm/học bạ các môn học trong chương trình đào 

tạo cao đẳng chuyên ngành phù hợp (Nếu thí sinh đã học liên thông từ trung cấp 

lên cao đẳng thì phải nộp thêm bằng tốt nghiệp và bảng điểm/học bạ các môn 

học trong chương trình đào tạo trung cấp chuyên ngành phù hợp). 

- Bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy 

hoặc giáo dục thường xuyên. 

- Học bạ Trung học Phổ thông. 

3. Bản sao hợp pháp giấy khai sinh. 

4. Bản sao hợp pháp: Chứng chỉ hành nghề Dược (theo Nghị định 

54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ) đối với thí sinh đăng ký dự thi 

liên thông ngành Dược học, Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (theo 

Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ) đối với các ngành 

còn lại. 

5. Bản sao hợp pháp Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức hoặc 

Hợp đồng lao động (đối với những thí sinh cần điều kiện về thời gian kinh 

nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo để đảm bảo ngưỡng chất lượng 

đầu vào, hoặc để xếp ưu tiên trong tuyển sinh). 

6. Giấy chứng nhận chính sách ưu tiên trong tuyển sinh của cơ quan có 

thẩm quyền. 

7. Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập do cơ sở khám, chữa bệnh có 

thẩm quyền cấp. 

8. Hai ảnh chụp không quá 6 tháng cỡ 3 x 4 (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký 

dự thi và đóng dấu giáp lai). Hai phong bì có dán tem và ghi tên, địa chỉ của thí 

sinh. 

Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đúng thời gian quy định, Trường 

không nhận hồ sơ khi thiếu một trong những giấy tờ đã quy định. Thí sinh phải 

ghi đầy đủ nội dung theo mẫu trong hồ sơ, trên bì hồ sơ và phải sắp xếp giấy tờ 

trong hồ sơ theo đúng thứ tự nêu trên. 

8. LỆ PHÍ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ 

8.1. Lệ phí nộp hồ sơ: 100.000 đồng/thí sinh 

8.2. Lệ phí xét tuyển: 200.000 đồng/thí sinh. 

8.3. Thời gian phát hành hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ 

- Thời gian phát hành hồ sơ: bắt đầu từ ngày 25/3/2023. 

- Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 25/4/2023 đến 25/5/2023. 



8.4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế, số 06 đường Ngô Quyền, thành phố Huế. 

9. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 

Xét tuyển dựa trên tổ hợp các môn học ở THPT và điểm tốt nghiệp toàn 

khoá Cao đẳng.  

Điểm xét tuyển = Trung bình chung môn Toán 3 năm THPT + Trung bình 

chung môn Hoá 3 năm THPT + Trung bình chung môn Sinh 3 năm THPT + Trung 

bình chung tích luỹ toàn khoá Cao đẳng (theo thang điểm 10) + Điểm ưu tiên (nếu 

có). 

Nếu nhiều thí sinh đồng điểm xét tuyển vào một ngành, Hội đồng tuyển 

sinh sẽ ưu tiên chọn điểm trung bình tích luỹ toàn khoá Cao đẳng (theo thang 

điểm 10) để xét tuyển. 

Trong thời gian thực hiện, nếu có hướng dẫn mới về điều kiện dự thi; chính 

sách ưu tiên trong tuyển sinh; điều kiện trúng tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Bộ Y tế; hoặc các thông tin khác thì Nhà trường sẽ có thông báo hướng dẫn cụ 

thể sau. 

Thí sinh cần thêm thông tin, xin liên hệ với Trường theo địa chỉ: Phòng 

Đào tạo đại học, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế; số 06 đường Ngô 

Quyền, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế; điện thoại: 0234 3883 867./. 

 

Nơi nhận: 
- Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y 

tế; 

- Đại học Huế; 

- Các Sở Y tế; 

- Các Bệnh viện, TTYT; 

- Các Trường Cao đẳng, Trung học Y tế; 

- Trang Web Trường ĐHYD; 

- Lưu: VT, ĐTĐH. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy 
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