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Thủ đô Hà Nội là trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật và kinh tế của cả nước; thành
phố Hà Nội tập trung đông dân cư, tập trung các cơ quan Trung ương, các Bộ - Ngành. Vì
vậy, nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của cộng đồng dân cư trên địa bàn thành
phố Hà Nội, đặc biệt là chăm sóc toàn diện với các trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại là
rất lớn. Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay có 12 bệnh viện Đa khoa thành phố, 12
bệnh viện Đa khoa huyện, 12 bệnh viện Chuyên khoa, 29 Trung tâm Y tế Quận –
Huyện, 36 phòng khám khu vực, 577 Trạm Y tế xã/phường/ thị trấn, 16 bệnh viện thuộc
Bộ y tế, ngoài ra còn có các bệnh viện của các bộ, ngành khác và các bệnh viện ngoài
công lập, hơn 980 nhà thuốc đạt chuẩn GPP và 120 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh
dược phẩm. Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cho thấy tỷ lệ cán bộ Dược có trình độ cao
đẳng, đại học tại các cơ sở y tế rất thấp. Hầu hết các cán bộ Dược sau khi tốt nghiệp
trung cấp chuyên nghiệp về làm việc tại các cơ sở Y tế đều rất khó khăn trong việc pha
chế, tư vấn sử dụng thuốc để phục vụ điều trị cho người dân. Vì vậy cao đẳng ngành
Dược là rất cần thiết, góp phần quan trọng trong việc nâng cao trình độ cho đội ngũ cán
bộ Dược, thực hiện thành công chiến lược chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phục vụ sự
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đáp ứng nhu cầu hội nhập về y học với
các nước trên thế giới.

NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP LÊN
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG DƯỢC.
- Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số
55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo;
- Quyết định số 35/2001/QĐ-TTg ngày 09/03/2001 của Thủ tướng chính phủ về việc phê
duyệt chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001- 2010;
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- Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tư¬ớng chính phủ về việc
phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục 2001- 2010;
- Thông tư¬ số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn
vị sự nghiệp y tế;
- Chỉ thị số 37/CT-TU ngày 15/8/2005 của Thành Uỷ Hà Nội về tăng cường lãnh đạo
công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới;
- Chỉ thị 05/2003-BYT ngày 10/6/2003 của Bộ Y tế chỉ thị về việc triển khai thực
hiện quy định về quy trình chăm sóc sức khoẻ toàn diện trong các bệnh viện;
- Chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Dược của Bộ Y tế
ban hành kèm theo Quyết định số 475/2003/QĐ – BYT ngày 07 / 02 / 2003.
- Chương trình khung đào tạo cao đẳng Dược ban hành kèm theo Thông tư số 11
/2010/TT-BGDĐT ngày 23 / 3 /2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG DƯỢC TỪ TRUNG CẤP DƯỢC NĂM 2014
1. Tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy:
a) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành Dược, sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp
bằng tốt nghiệp Dược học đến ngày nộp hồ sơ thi liên thông lên trình độ cao đẳng phải dự thi 3
môn gồm:một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành.
b) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành Dược nếu thời gian tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng
kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi liên thông lên trình độ cao đẳng
phải dự thi tuyển các môn theo khối A hoặc B trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng chính quy (3
chung) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hằng năm;
c) Việc tổ chức tuyển sinh, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển được thực hiện theo Quy
chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học:
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a) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp Dược chưa đủ thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp
bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi liên thông lên trình độ cao đẳng phải dự thi 3 môn gồm:
trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng hình thức vừa làm vừa học;
c) Việc tổ chức tuyển sinh, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển được thực hiện theo Quy
chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học hiện hành của Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
(Theo Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số
55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo);

3. Đối tượng tuyển sinh: Những người có bằng tốt nghiệp trung cấp Dược của bất kỳ
Trường nào trên toàn quốc.
- Vùng tuyển sinh: trên toàn quốc.

4. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT.

5. Thời gian đào tạo và cấp bằng:
- Thời gian đào tạo 15 tháng có lớp học trong và ngoài giờ hành chính, được cấp bằng tốt
nghiệp Cử nhân Cao đẳng Dược và được học liên thông lên Đại học Dược theo quy định của
Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT.
6. Hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng Dược gồm:
- 01 phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Cao đẳng Dược).
- 01 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm trung cấp Dược.
- 02 ảnh màu cỡ 4x6 (ghi họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh) chụp trong vòng 06 tháng
gần nhất.
- 01 phong bì (có dán tem) ghi rõ họ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại người dự thi.
5. Thời gian thi tuyển: Có thông báo cụ thể sau khi kết thúc đợt ôn thi.
6. Nhận hồ sơ đăng ký dự thi tại địa chỉ:
Phòng Tư vấn tuyển sinh tại Hà Nội . Điện Thoại:04.667.50010 - 0983.478886
Địa chỉ nhận hồ sơ tuyển sinh tại 110 Tô Vĩnh Diện - Khương Trung - Quận Thanh Xuân Tp Hà Nội. (gần Cầu Vượt Ngã Tư Sở)
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