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THÔNG TIN TUYỂN SINH 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 

(Sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia 2016 ) 

 

1. Thông tin chung: 

- Tên trường: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 

- Địa chỉ: 86/2 Thành Thái, phường 12, quận 10- TP. Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại: 08.38650021- 08.38631041 

- Website: http://www.pnt.edu.vn 

2. Chỉ tiêu các ngành sẽ xét tuyển năm học 2016- 2017: 

 

 

Ký 

hiệu 

trường 

Tên trường, 

Ngành học 

Mã 

Ngành 

Môn thi/ 

Xét tuyển 

Dự kiến 

chỉ tiêu 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

TYS TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

Y KHOA 

PHẠM NGỌC THẠCH 

  1260 - Vùng tuyển sinh: 

Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

-Phương thức TS: 

Trường dựa vào 

kết quả kỳ thi tốt 

nghiệp THPT Quốc 

Gia năm 2016. 

-Trong 950 chỉ tiêu 

Ngành Y đa khoa: 

có 750 chỉ tiêu xét 

tuyển dựa vào kết 

quả kỳ thi tốt 

nghiệp THPT Quốc 

Gia năm 2016 và 

200 chỉ tiêu đào tạo 

     

 Các ngành đào tạo đại học:   1260 

 
Y đa khoa D720101 

Toán, 

Sinh, Hóa 
950 

 
Răng Hàm Mặt D720601 

Toán, 

Sinh, Hóa 
30 

 Điều dưỡng (có 20 chỉ tiêu 

chuyên ngành Gây mê Hồi 

sức) 

D720501 
Toán, 

Sinh, Hóa 
150 

 
Xét nghiệm Y học D720332 

Toán, 

Sinh, Hóa 
35 

http://www.pnt.edu.vn/


 

 Điều kiện xét tuyển: Thí sinh phải có hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ thi Trung 

học Phổ thông Quốc gia (trước ngày 01/7/2016) 

 Tiêu chuẩn phụ: dùng để xét nếu đồng điểm, theo thứ tự sau: 

- Điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Ngoại ngữ hoặc điểm Ngoại ngữ được phiên 

ngang theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Trung bình cộng điểm học tập 3 năm học THPT. 

 Ngành Khúc xạ Nhãn khoa: điểm kỳ thi THPT Quốc gia môn Anh văn đạt từ điểm 7.0 

trở lên thì mới đủ điều kiện xét tuyển chính thức (vì có thể học một số môn chuyên ngành 

bằng tiếng Anh do giảng viên người Úc trực tiếp giảng dạy). 

Ghi chú:  

Điểm Anh văn sử dụng để  xét tuyển đồng điểm và xét tuyển ngành Khúc xạ Nhãn khoa 

là điểm được  ghi trong phiếu kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. 

Những thí sinh có bằng ngoại ngữ (Anh – Pháp) đủ tiêu chuẩn theo qui định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo cho phép miễn thi môn Ngoại ngữ, phải làm thủ tục miễn thi và nhà trường chỉ 

sử dụng điểm đã được qui đổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong xét tuyển. Thí sinh có bằng 

cấp như trên không đăng ký miễn thi ngoại ngữ để được phiên ngang điểm thì chỉ sử dụng điểm 

trong phiếu điểm Trung học Phổ thông Quốc gia để xét tuyển./. 

 

 

 KT.HIỆU TRƯỞNG 

     PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 
 

 

 PGS.TS. PHẠM ĐĂNG DIỆU    
 

 
Kỹ thuật Y học D720330 

Toán, 

Sinh, Hóa 
35 

theo địa chỉ sử 

dụng. 

 

 

 
Khúc xạ Nhãn khoa D720199 

Toán, 

Sinh, Hóa 
30 

 
Y tế công cộng D720301 

Toán, 

Sinh, Hóa 
30 


