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THÔNG BÁO  
Về việc tuyển sinh Chương trình tiên tiến ngành Điều dưỡng – Khóa 5 

 

I. Giới thiệu chung 

Chương trình tiên tiến ngành Điều dưỡng tại Trường Đại học Y Hà Nội:  

- Là chương trình tiên tiến ngành Điều dưỡng đầu tiên tại Việt Nam được Bộ GD&ĐT 

phê duyệt theo Quyết định 7853/QĐ-BGDĐT. 

- Được xây dựng dựa trên khung chương trình hiện đại của trường Đại học Tổng hợp 

California, Long Beach (Hoa Kỳ). 

- Chương trình bắt đầu triển khai từ năm học 2010 – 2011.   

- Sinh viên được tiếp cận phương pháp đào tạo, giảng dạy, và quy trình kiểm tra, đánh 

giá tiên tiến. 

- Sinh viên được học trực tiếp bằng tiếng Anh với các giảng viên quốc tế và giảng 

viên uy tín thuộc trường ĐHYHN. 

- Sinh viên có nhiều cơ hội nhận học bổng đi học ngắn hạn, thực tập ngoại khoá, giao 

lưu trao đổi tại nước ngoài.  

II. Hình thức tuyển sinh 

Sinh viên có nguyện vọng theo học Chương trình tiên tiến ngành Điều dưỡng cần đáp 

ứng các yêu cầu sau: 

- Trúng tuyển hệ đào tạo Cử nhân Điều dưỡng của Trường Đại học Y Hà Nội năm học 

2014-2015. 

- Trúng tuyển các chuyên ngành khác của Đại học Y Hà Nội với số điểm bằng hoặc 

cao hơn điểm chuẩn của hệ Cử nhân Điều dưỡng. 

- Đáp ứng yêu cầu tiếng Anh đầu vào do Nhà trường quy định. 

III. Chỉ tiêu: 40 sinh viên 

IV. Thời gian đào tạo: 4,5 năm (9 Học kỳ) 

V. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh (trừ các môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Triết học, Giáo 

dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng) 

VI. Học phí: 200% so với mức học phí của chương trình cử nhân Điều dưỡng thông thường 

VII. Thông tin liên lạc 

Văn phòng chương trình tiên tiến – Phòng Quản lý Đào tạo Đại học 

Phòng 107, Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

Điện thoại: 04.38520402 

    

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VP CTTT. 

- Lưu trữ 

   KT. HIỆU TRƯỞNG 

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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