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THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC DƯỢC

1. Đối tượng tuyển sinh:

Đối tượng tuyển sinh là các thí sinh đang làm việc tại các tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở
ra và có đủ tiêu chuẩn tuyển sinh như quy định trong Thông tư tuyển sinh đào tạo liên thông
trình độ đại học, cao đẳng y, dược số 06/2008/TT-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ Y tế.

2. Hồ sơ dự thi:

2.1. Một phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Dược Hà Nội) có xác nhận
đồng ý cho dự thi và theo học của cơ quan nơi thí sinh đang làm việc hay cơ quan quản lý từ
cấp Sở Y tế hoặc tương đương trở lên.

2.2. Bản sao hợp pháp các giấy tờ liên quan tới quá trình học tập như sau:

- Bằng tốt nghiệp và bảng điểm các môn học trong chương trình đào tạo Dược sĩ trung cấp. Thí
sinh trình bằng tốt nghiệp Dược sĩ trung cấp bản gốc khi nộp hồ sơ để nhà trường kiểm tra.

- Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hoá tương đương.

2.3. Bản sao hợp pháp giấy khai sinh.

2.4. Giấy xác nhận thâm niên chuyên môn do cơ quan nơi thí sinh đang làm việc hay cơ quan
quản lý từ cấp Sở Y tế hoặc tương đương trở lên cấp.
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2.5. Giấy chứng nhận đối tượng và khu vực ưu tiên (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền xác
nhận.

2.6. Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để học tập do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền cấp.

2.7. Bốn ảnh 4x6 mới chụp không quá 6 tháng (một ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi, đóng
dấu giáp lai).

2.8. Ba phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ của người nhận.

Với các đối tượng đặc biệt:

a) Thí sinh thuộc KV3 dự thi tuyển sinh đào tạo phải có thêm một trong các giấy tờ sau:

- Bản sao hợp pháp quyết định phân công công tác, giấy xác nhận thời gian làm việc tại KV1.

- Giấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Bản sao hợp pháp quyết định phân công công tác, giấy xác nhận thời gian công tác trong
lĩnh vực pháp y, y tế dự phòng, trực tiếp sản xuất, pha chế dược phẩm, vắc-xin, sinh phẩm y tế.

Tất cả hồ sơ được đựng trong một phong bì (theo mẫu và có dấu treo của Trường Đại học Dược
Hà Nội), bên ngoài ghi rõ họ, tên, địa chỉ nơi công tác, địa chỉ liên hệ của thí sinh.
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Hồ sơ dự thi xin liên hệ phòng Đào tạo Trường Đại học Dược Hà Nội.

Sau khi trúng tuyển và nhập học các sinh viên phải đóng học phí theo quy định hiện hành.

4. Thời gian thu và nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký dự thi cùng với lệ phí theo quy định được nộp tại phòng Đào tạo Trường Đại học
Dược Hà Nội (không nhận hồ sơ qua đường bưu điện).

5. Môn thi, thời gian và địa điểm thi tuyển:

- Môn thi:

Toán, Hoá và Chuyên môn

- Địa điểm thi: Tại Trường Đại học Dược Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin liên hệ với phòng Đào tạo Trường Đại học Dược Hà Nội (điện thoại:04382
64465
).
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