
ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC 
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Số: 315/TB-ĐHYD Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 02 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2022 

của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 
 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông 

tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế ban hành 

kèm theo Quyết định số 1538/QĐ-ĐHH ngày 11/10/2021 của Giám đốc Đại học 

Huế; 

Căn cứ Thông báo số 119/TB-ĐHH ngày 24/01/2022 về việc Tuyển sinh 

Cao học đợt 1 năm 2022 của Đại học Huế; 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo một số nội dung về 

tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2022 cụ thể như sau: 

 1. Phương thức tuyển sinh 

Kết hợp xét tuyển với thi tuyển (kỳ thi phụ), trong đó điểm thi được sử 

dụng cho tiêu chí phụ (Tiêu chí 3 trong Phụ lục II của Quy chế tuyển sinh và đào 

tạo trình độ Thạc sĩ tại Đại học Huế). 

 2. Cách tính điểm xét tuyển 

- Điểm xét tuyển = <Điểm Tiêu chí 1> *2 + <Điểm Tiêu chí 2> + <Điểm 

Tiêu chí 3> + <Điểm đối tượng ưu tiên>. 

- Điểm Tiêu chí 1, Điểm Tiêu chí 2 và Điểm đối tượng ưu tiên: Theo quy 

định của Đại học Huế trong Thông báo số 119/TB-ĐHH. 

- Điểm Tiêu chí 3: Là điểm thi tuyển trong kỳ thi phụ của Trường Đại học 

Y - Dược, trong đó: 

+ Môn thi: Là môn Chủ chốt (Chuyên ngành). 

+ Thi tuyển theo hình thức trực tiếp hoặc hình thức trực tuyến với bài thi tự 

luận hoặc trắc nghiệm (tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19). 

+ Điểm bài thi: Theo thang điểm từ 0 đến 100 để thành Điểm Tiêu chí 3. 
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3. Cách xét tuyển 

- Lấy <Điểm xét tuyển> từ cao đến thấp theo từng ngành đào tạo của 

Trường đến hết chỉ tiêu xét tuyển (Theo quy định của Đại học Huế trong Thông 

báo số 119/TB-ĐHH).  

- Trường chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo theo 

định hướng nghiên cứu. 

 4. Các môn thi chủ chốt theo từng chuyên ngành như sau 

STT Chuyên ngành dự tuyển Môn chủ chốt (chuyên ngành) 

1 Điều dưỡng Điều dưỡng 

2 Gây mê hồi sức Gây mê hồi sức 

3 Khoa học y sinh Hóa sinh y học 

4 Nội khoa Nội khoa 

5 Ngoại khoa Ngoại khoa 

6 Răng - Hàm - Mặt Răng Hàm Mặt 

7 Sản phụ khoa Sản phụ khoa 

8 Tai - Mũi - Họng Tai Mũi Họng 

9 Y học cổ truyền Y học cổ truyền 

10 Y tế công cộng Tổ chức y tế 

11 Dược lý dược lâm sàng Dược lý - Dược lâm sàng 

5. Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi phụ của Trường 

Thời gian kỳ thi phụ (dự kiến): vào ngày 15/4/2022 (thứ 6) tại Trường Đại 

học Y - Dược, Đại học Huế (sẽ có thông báo cụ thể sau). 

Ghi chú: Thời gian thi tuyển kỳ thi phụ có thể thay đổi tùy theo diễn biến 

của dịch Covid-19. 

6. Lệ phí tuyển sinh 

Ngoài lệ phí theo quy định của Đại học Huế trong Thông báo số 119/TB-

ĐHH, mỗi thí sinh dự thi tuyển (kỳ thi phụ) đóng thêm: 500.000 đ/người (Năm 

trăm nghìn đồng). Chuyển tiền qua tài khoản của Trường Đại học Y Dược Huế, 

số tài khoản: 55110000003290, Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 
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(Người dự tuyển khi chuyển khoản phải ghi rõ các thông tin: Họ và tên, số điện 

thoại, ngành đăng ký dự tuyển). 

7. Xác nhận tham gia thi tuyển 

Thí sinh điền các thông tin liên quan để xác nhận tham dự thi tuyển (sau 

khi đóng lệ phí dự thi) trước ngày 08/4/2022 qua mẫu đăng ký bằng cách truy 

cập đường link: https://forms.gle/dH6qigkRwKCv5pEd8 hoặc quét mã QR dưới 

đây:  

 

 

 

 

Những thí sinh hoàn thành mẫu xác nhận đăng ký dự thi đúng thời gian và 

đủ các điều kiện dự tuyển theo quy định sẽ có tên chính thức trong danh sách dự 

thi kỳ thi phụ.  

 8. Các nội dung khác: Thực hiện theo Thông báo số 119/TB-ĐHH. 

Chi tiết liên hệ: Phòng Ðào tạo sau đại học, Trường Ðại học Y - Dược, tầng 

3, tòa nhà 2A - số 06 Ngô Quyền, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện 

thoại: (0234) 3820857, email: phong.dtsdh@huemed-univ.edu.vn. Thí sinh cập 

nhật thông tin tại trang thông tin điện tử của Nhà trường theo địa chỉ 

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

 

Nơi nhận: 

- Đại học Huế (để báo cáo); 

- 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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