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Cháu rất yêu thích ngành Dược nhưng lại không tự tin về học lực của mình nên đã quyết định
học Trung cấp Dược. Cháu muốn hòi hồ sơ tuyển sinh Trung cấp Dược Hà Nội năm 2017 cần
chuẩn bị những gì? Cháu xin cảm ơn! (Hoàng Lan - Hoanglan106..@Gmail.com)
-

Tuyển sinh Trung cấp Dược sĩ hệ chính quy năm 2017
Học Trung cấp Dược có nên làm nghề trình dược viên?

Chào bạn Hoàng Lan!

Với câu hỏi của bạn, Ban tuyển sinh trường Trung cấp Dược xin được giải đáp như sau:

Xét tuyển Trung Cấp Dược là lựa chọn an toàn nhất đối với các thí sinh yêu thích ngành Dược
nhưng không đủ tự tin về học lực của mình như trường hợp của Hoàng Lan. Điều kiện xét tuyển
Trung cấp Dược Hà Nội năm 2017 chỉ cần đảm bảo yêu cầu từ tốt nghiệp THCS lớp 9 trở lên.
Tùy vào từng đối tượng khác nhau, nhà trường sẽ có chương trình đào tạo tương ứng với thời
gian phù hợp để các học viên vừa được trang bị kiến thức chuyên môn, đồng thời hoàn thiện
chương trình các môn học phổ thông.

Thực chất khi đi làm, nhà tuyển dụng sẽ quan tâm đến chất lượng công việc của bạn hơn là giá
trị bằng cấp của bạn. Do đó không phải tấm bằng Đại học mới là con đường duy nhất để có thể
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xin việc dễ dàng. Trong bối cảnh cánh cửa tuyển sinh Đại học, Cao đẳng rộng mở hiện nay, các
trường Trung cấp Dược vẫn khẳng định được chỗ đứng của mình thông qua kết quả tuyển sinh
hàng năm. Chất lượng đào tạo chính là yếu tố quan trọng nhất quyết định uy tín của nhà trường
cũng như đảm bảo tương lai tươi sáng cho học viên.

Sau khi học xong chương trình Trung cấp Dược, bạn có thể liên thông Trường Cao đẳng Dược
Hà Nội
để nâng cao giá
trị bằng cấp của mình, bước từng bước vững chắc trên con đường học vấn của mình.

Hồ sơ xét tuyển Trung cấp Dược cần chuẩn bị những gì?
Thí sinh có nhu cầu theo học ngành Dược chuẩn bị hồ sơtuyển sinh Trung cấp Dược Hà Nội
năm 2017
gồm những giấy tờ sau:
- 01 phiếu đăng ký tuyển sinh Trung cấp theo mẫu.
- 02 bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp (nếu có)
- 02 bản sao Học bạ (nếu có);
- 02 bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm đối với các lớp chuyển đổi văn bằng 2 hệ đào
tạo 1 năm.
- 04 ảnh 3×4;
- 01 phong bì dán sẵn tem thư và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.
- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Thời gian đào tạo Trung cấp Dược năm 2017
Tuyển sinh Trung cấp Dược Hà Nội năm 2017 có các chương trình đào tạo trong khoảng thời
gian khác nhau dành cho những đối tượng khác nhau. Cụ thể như sau:
- Thời gian đào tạo 3 năm: Dành cho những thí sinh mới tốt nghiệp THCS(Thí sinh sẽ
được học bổ sung kiến thức văn hóa song song với việc học Trung cấp Dược).
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- Thời gian đào tạo 2 năm 3 tháng: Dành cho những thí sinh đã hoàn thành chương trình
THPT nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp THTP(Thí sinh sẽ được học bổ sung kiến thức
văn hóa THPT là 03 tháng).
- Thời gian đào tạo 2 năm: Dành cho những thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
- Thời gian đào tạo 12 tháng: Dành cho những học viên đã tốt nghiệp Trung cấp trở lên
thuộc khối ngành ngoài khối ngành sức khỏe như: Sư phạm, kế toán, tài chính…

- Thời gian đào tạo 10 tháng: Dành cho những sinh viên đã tốt nghiệp hệ Trung cấp trở
lên thuộc khối ngành sức khỏe như:
Y sĩ đa khoa , Y sĩ Y
học cổ truyền, Phục hình răng…

Bên cạnh chương trình đào tạo Trung cấp Dược, nhà trường còn có nhiều chuyên ngành đào
tạo khác có tiềm năng lớn, được nhiều thí sinh quan tâm như: Trung cấp Y , Trung cấp Điều
dưỡng đa khoa, Trung cấp Kỹ thuật xét nghiệm....

Những thí sinh có nhu cầu theo học ngành Y Dược gửi hồ sơ về địa chỉ:Trường Trung cấp Y
khoa Pasteur
:

Địa chỉ cơ sở Hà Nội: Phòng 115 Nhà N1, Số 101, Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân,
Hà Nội. Điện thoại tư vấn:
04.6296.6296 – 09.8259.8259
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Địa chỉ cơ sở TP.HCM: Số 37/3 đường Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí
Minh.. Điện thoại tư vấn
08.6295.6295 – 09.6295.6295

Hoàng Thu - Trungcapytehanoi.com
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