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Nhu cầu sử dụng thuốc chữa bệnh, thuốc bổ tăng cao dẫn tới nhu
cầu về nhân lực ngành dược tăng mạnh khiến nhiều học sinh đổ
xô vào Trường Trung cấp Y khoa Pasteur học Trung cấp Dược.
Việc làm ngành Dược nhẹ nhàng thu nhập tốt?

Sự thiếu hụt nhân lực ngành dược ở Việt Nam có xu hướng trở nên trầm trọng hơn khi các công
ty dược sản xuất hoặc cung ứng thuốc của nước ngoài thâm nhập thị trường dược phẩm nước ta
kéo theo nhu cầu tuyển dụng, tạo ra hàng vạn cơ hội việc làm trong ngành dược phẩm.

Để bổ sung đủ nhân lực đáp ứng cho ngành dược, một số trường đào tạoTrung cấp Dược Hà
Nội
đã tập trung
nguồn lực đầu tư, mở rộng quy mô và linh hoạt trong các loại hình đào tạo chính quy cũng như
hệ vừa học vừa làm buổi tối hoặc thứ 7 chủ nhật, nhằm đáp ứng nhu cầu theo học Dược sĩ
Trung cấp của nhiều đối tượng học sinh khác nhau.

Thời gian đào tạo Dược sĩ Trung cấp theo thông tư 22/2014/TT-BG-ĐT của Bộ Giáo dục và
Đào tạo quy định từ 1 đến 3 năm tuỳ theo trình độ của đối tượng người học như sau:
- Học 10 tháng (Áp dụng cho các đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc nhóm
ngành sức khỏe như Bác sĩ, Dược sỹ, Y sỹ đa khoa, Y sĩ Y học cổ truyền, Y sỹ YHDP, Điều
dưỡng đa khoa, Hộ sinh trung cấp, Kỹ thuật viên xét nghiệm, Kỹ thuật viên hình ảnh Y học, Kỹ
thuật Phục hình răng, Y tế dự phòng…).
- Học 12 tháng (Áp dụng cho các đối tượng: tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học nhóm
ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Ngoại ngữ, Sư phạm, Luật, Mỹ thuật, Nhạc hoạ…)
- Học 2 năm: áp dụng cho học sinh đỗ tốt nghiệp có bằng cấp 3 THPT.
- Học 2 năm 3 tháng: áp dụng cho đối tượng thi trượt tốt nghiệp cấp 3 THPT. (đối tượng
này phải học bổ sung văn hoá THPT 03 tháng song song với việc học Trung cấp).

1/4

Tư vấn Trung cấp Dược học Hà Nội năm 2016
Viết bởi Administrator
Thứ hai, 25 Tháng 1 2016 10:38 -

- Học 3 năm: áp dụng cho đối tượng đã tốt nghiệp cấp 2 THCS lớp 9. (đối tượng này phải
học bổ sung văn hoá THPT lớp 10, 11, 12 song song với việc học Trung cấp). Khi hoàn thành
khóa học, các em được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bổ sung văn hoá THPT
cấp 3 và Bằng Trung cấp Y Dược hệ chính quy, có thể học chuyên tu lên bậc học cao hơn khi
đủ điều kiện theo quy chế tuyển sinh liên thông nhóm ngành sức khỏe của Bộ Y tế.

Học Trung cấp Dược ở đâu tốt?
Khi quyết định theo học Nghề Dược thì nỗi lo lớn nhất đó là chọn Trường Trung cấp Dược ở đâu
chất lượng đào tạo tốt. Do ngành Dược là nghề đặc thù liên quan sức khoẻ, tính mạng của con
người nên vừa phải học Dược lý trên giảng đường vừa phải thực nghiệm Hoá Dược trong các
Labo thí nghiệm. Trường Trung cấp Y khoa Pasteur xác định điều kiện cơ sở vật chất là yếu tố
quyết định đến chất lượng đầu ra và khả năng hành nghề của Dược sĩ nên các phòng thực
hành Hóa dược, Dược lý, Thực vật dược liệu, Bào chế, Hóa phân tích, Kiểm nghiệm, Quầy thực
hành bán thuốc được đầu tư đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế.

Khẳng định chất lượng đào tạo Dược học Hà Nội
Trường Trung cấp Y khoa Pasteur là trường uy tín hàng đầu trong lĩnh đào tạo Y Dược, được Bộ
y tế và Bộ GD&ĐT giao chỉ tiêu đào tạo Dược sĩ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo
được chuẩn hoá cùng với chương trình đào tạo được liên tục cập nhật theo sát thực tiễn, đội ngũ
giảng viên không chỉ có trình độ chuyên môn cao mà còn giàu lòng yêu nghề để truyền thụ cho
người học những kinh nghiệm quý báu và tay nghề vững vàng để đáp ứng tốt công việc nghề
dược sau khi các em tốt nghiệp.

Trước cơ hội Nghề Dược nhẹ nhàn và thu nhập khá tốt cùng với bối cảnh cầu áp đảo cung như
hiên nay thì việc theo học ngành Dược Trường Trung cấp Y khoa Pasteur chính là con đường
ngắn nhất dành cho các bạn có ước mơ khác lên mình chiếc áo trắng Blouse để trở thành Dược
sĩ.
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Hồ sơ đăng ký học Trung cấp Dược gồm:
- Phiếu đăng ký tuyển sinh (ĐKTS) Trung cấp chuyên nghiệp năm 2016 theo mẫu của Bộ
Giáo dục và Đào tạo mua tại các hiệu sách trong cả nước.
- 02 Bản sao công chứng Bằng hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp (đối với học sinh vừa tốt
nghiệp năm 2015)
- Bản sao bảng điểm Trung cấp, Cao đẳng, Đại học của thí sinh. (nếu có)
- Bản sao giấy khai sinh.
- 02 ảnh (3×4) + 01 ảnh (2×3) + phong bì dán sẵn tem thư ghi rõ số điện thoại của người
học.
- Giấy tờ ưu tiên khác (nếu có)

Tuyển sinh các lớp Dược sĩ học trong hoặc ngoài giờ hành chính, lớp học buổi tôi, lớp học cuối
tuần Thứ 7 & CN. Đăng ký học tại:

Trường Trung cấp Y khoa Pasteur Hà Nội: Số 101 Tô Vĩnh Diện – Khương Trung – Quận
Thanh Xuân – TP.Hà Nội. (Gần Cầu Vượt Ngã Tư Sở). Điện thoại tư vấn: 04.6296.6296 –
09.8259.8259
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Trường Trung Cấp Y Khoa Pasteur Thái Nguyên: Ngõ 233 Đường Quang Trung – Tổ 8
Phường Tân Thịnh – TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn: 0280.6556.333.
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