Hướng dẫn Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng y, dược
Viết bởi Administrator
Thứ sáu, 06 Tháng 4 2012 13:54 - Cập nhật lần cuối Thứ sáu, 19 Tháng 6 2015 13:58

Bộ Y tế vừa có Thông tư số 06 /2008/TT-BYT ngày 26/5/2008 hướng dẫn về đối tượng và tiêu
chuẩn tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học y, dược từ trình độ cao đẳng, trung cấp và
đào tạo liên thông trình độ cao đẳng y, dược từ trình độ trung cấp.
Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trình độ đại học, cao đẳng theo
hình thức vừa làm vừa học, tập trung 4 năm và cán bộ y tế tham dự tuyển sinh các khoá đào tạo
này.

Chương trình đào tạo: Sử dụng các chương trình đào tạo đại học, cao đẳng y, dược từ trình độ
cao đẳng, trung cấp theo hình thức vừa làm vừa học, tập trung 4 năm phù hợp đã được Bộ Giáo
dục và Đào tạo, Bộ Y tế ban hành.
Đối tượng tuyển sinh đào tạo Bác sỹ, Dược sỹ đại học
-Đối với thí sinh thuộc KV1, KV2-NT, KV2: Là cán bộ y tế đang làm việc đúng chuyên ngành và
trình độ đào tạo.
- Đối với thí sinh thuộc KV3: Phải đáp ứng yêu cầu như đối với thí sinh thuộc KV1, KV2-NT, KV2
và thuộc một trong các diện sau:
+ Đang trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnh nhân HIV/AIDS, tâm thần, phong, lao;
+ Đang công tác trong lĩnh vực pháp y, y tế dự phòng;
+ Đang trực tiếp sản xuất, pha chế dược phẩm, vắc- xin, sinh phẩm y tế và đã làm công việc
này liên tục từ 24 tháng trở lên;
+ Đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc đã công tác liên tục tại KV1 trong ngànhy tế từ 24
tháng trở lên.
Đối tượng tuyển sinh đào tạo cử nhân, cao đẳng y tế
Cán bộ y tế đang làm việc đúng chuyên ngành và trình độ đào tạo.
Đối tượng tuyển sinh đào tạo hợp đồng theo địa chỉ sử dụng
Cán bộ y tế đang làm việc đúng chuyên ngành, trình độ đào tạo tại KV1, KV2-NT hoặc đang
làm việc tại y tế xã, y tế huyện KV2 và đã làm việc liên tục tại các khu vực, đơn vị này từ 24
tháng trở lên, cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ trở lạicông tác tại địa phương, cơ quan nơi cử đi
học, được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươnghoặc Bộ, ngành chủ quản
quyết định cho phép dự tuyển sinh, học tập theo chế độ này.
Tiêu chuẩn để xét tuyển đào tạo về trình độ chuyên môn
- Đào tạo cử nhân và cao đẳng Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học từ trình độ trung cấp: Phải có bằng
tốt nghiệp Điều dưỡng trung cấp, Hộ sinh trung cấp hoặc Kỹ thuật viên trung cấp chuyên ngành
phù hợp, đào tạo theo chương trình của Bộ Y tế; nếu tốt nghiệp Y sỹ trung cấp phải có thêm
chứng chỉ đào tạo chuyển đổi thành Điều dưỡng trung cấp theo chương trình của Bộ Y tế do
các cơ sở đào tạo được Bộ Y tế cho phép cấp.
- Đào tạo cử nhân Điều dưỡng, Kỹ thuật y học từ trình độ cao đẳng: Phải có bằng tốt nghiệp cao
đẳng Điều dưỡng, Hộ sinh hoặc cao đẳng Kỹ thuật y học chuyên ngành phù hợp, đào tạo theo
chương trình của Bộ Y tế.
-Đào tạo cử nhân Y tế công cộng: Phải có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng y tế đào tạo
theo chương trình của Bộ Y tế.
-Đào tạo Bác sỹ đa khoa: Phải có bằng tốt nghiệp Y sỹ đa khoa đào tạo theo chương trình của
Bộ Y tế.
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- Đào tạo Bác sỹ Y học cổ truyền (YHCT): Phải có bằng tốt nghiệp Y sỹ YHCT hoặc Y sỹ định
hướng YHCT đào tạo theo chương trình của Bộ Y tế.
- Đào tạo Dược sỹ đại học: Phải có bằng tốt nghiệp Dược sỹ trung cấp đào tạo theo chương
trình của Bộ Y tế.
- Các thí sinh đã được đào tạo trong quân đội: Phải có bằng tốt nghiệp trung cấp Y, Dược do
Trường Trung cấp Quân y 1 (nay là Học viện Quân y), Trường Trung cấp Quân y 2 cấp; hoặc có
bằng tốt nghiệp trung cấp Y, Dược do các Trường Trung cấp Quân y thuộc Quân khu, Quân
chủng, Binh chủng, Tổng cục và tương đương cấp từ năm 1994 trở về trước và có thời gian đào
tạo ít nhất là 2 năm học.
Hồ sơ dự tuyển chung
- Phiếu đăng ký dự thi 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 y tế từ cấp Sở Y tế hoặc tương đương trở lên.
- 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 trung cấp (đối với đào
tạo liên thông từ trung cấp), cao đẳng (đối với đào tạo liên thông từ cao đẳng) y, dược chuyên
ngành phù hợp.
+ Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hoá tương đương.
- Bản sao hợp pháp giấy khai sinh.
- Giấy xác nhận thâm niên chuyên môn do cơ quan nơi thí sinh đang làm việc hay cơ quan quản
lý y tế từ cấp Sở Y tế hoặc tương đương trở lên cấp.
- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh của cơ quan có thẩm quyền.
- Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền cấp.
- Bốn ảnh mới chụp không quá 6 tháng cỡ 4 x 6 (một ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi, đóng
dấu giáp lai).
Các môn thi
-Đối với đào tạo đại học, cao đẳng y, dược từ trình độ trung cấp: Toán học, Hoá học hoặc Sinh
học và môn chuyên môn.
- Đối với đào tạo đại học y từ trình độ cao đẳng: Môn y học cơ sở và môn chuyên môn.

2/2

