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PHẠM NGỌC THẠCH 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO SỐ 1 

V/v thi tốt nghiệp các lớp Y khoa 2015,  

Cử nhân khúc xạ nhãn khoa 2017, Cử nhân điều dưỡng vừa làm vừa học 2016 

 

Căn cứ Biên bản họp ngày 06/8/2021 giữa Ban Giám hiệu và các Phòng, Khoa /Bộ môn 

có liên quan và Biên bản họp Hội đồng Khoa học Đào tạo ngày 11/8/2021 về phương thức 

và hình thức tổ chức thi tốt nghiệp cho các lớp Y khoa 2015, Cử nhân khúc xạ nhãn khoa 

2017, Cử nhân điều dưỡng vừa làm vừa học 2016; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2020-2021 ngày 12/8/2021 về thống 

nhất nội dung và thông báo tổ chức thi tốt nghiệp cho các lớp Y khoa 2015, Cử nhân khúc 

xạ nhãn khoa 2017, Cử nhân điều dưỡng vừa làm vừa học 2016; 

Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2020-2021 thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp Y 

khoa 2015, Cử nhân khúc xạ nhãn khoa 2017 và Cử nhân điều dưỡng vừa làm vừa học 

2016 những thông tin như sau: 

1. HÌNH THỨC THI 

- Nếu đến thời điểm thi tình hình dịch bệnh ổn định và cho phép sinh viên trở lại 

trường, nhà trường sẽ tổ chức thi trực tiếp.  

- Nếu đến thời điểm thi tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhà trường 

sẽ tổ chức thi trực tuyến.  

- Dù hình thức thi trực tiếp hay trực tuyến đều tuân theo những quy định được 

trình bày trong thông báo này. 

2. THI CHUYÊN MÔN 

2.1. Các lớp Y khoa 2015 A, B, C, D 

- Phương thức thi: Trắc nghiệm lý thuyết và tình huống lâm sàng, bốn lựa chọn, chọn 

một câu trả lời đúng, cho phép tham khảo tài liệu. Tổng 110 câu trong thời gian 120 

phút bao gồm: Nội tổng quát 25 câu; Nhi khoa 15 câu; Nhiễm 15 câu; Ngoại tổng 

quát 17 câu; Sản phụ khoa 17 câu; Y học cộng đồng 21 câu. 

- Thời gian thi: 14 giờ 00 ngày 24/9/2021. 
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2.2. Cử nhân khúc xạ nhãn khoa 2017 

- Phương thức thi: Trắc nghiệm, bốn lựa chọn, chọn một câu trả lời đúng, không được 

tham khảo tài liệu.  Tổng 100 câu trong thời gian 75 phút, bao gồm: Khúc xạ 20 

câu; Quang học ứng dụng 20 câu; Kính tiếp xúc 20 câu; Thị giác hai mắt 20 câu; 

Bệnh học nhãn khoa 20 câu. 

- Thời gian thi: 14 giờ 00 ngày 23/9/2021. 

 

2.3. Cử nhân điều dưỡng vừa làm vừa học 2016 

- Phương thức thi: Vấn đáp với ba câu hỏi trong thời gian 15 phút bao gồm:  1 câu 

về Điều dưỡng lâm sàng (hoặc Nội tổng quát, hoặc Ngoại tổng quát, hoặc Nhi 

khoa); 1 câu về Điều dưỡng Cơ bản;1 câu về Quản lý Điều dưỡng. 

- Thời gian thi: Từ 8 giờ 30 ngày 21, 22, 23/9/2021. 

3. THI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

- Phương thức thi: Trắc nghiệm, bốn lựa chọn, chọn một câu trả lời đúng, không 

được tham khảo tài liệu. Tổng 100 câu trong thời gian 60 phút. 

- Thời gian thi: 01/10/2021. 

Lưu ý: 

- Đề nghị sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo từ nhà trường liên quan đến 

việc thi tốt nghiệp. 

- Trong trường hợp sinh viên không thể dự thi tốt nghiệp năm 2021 phải làm đơn 

gửi đến phòng Quản lý Đào tạo Đại học số 8. 

- Mọi thắc mắc vui lòng gửi thư đến email: daotao@pnt.edu.vn 

 

 
 Nơi nhận: 

- Lớp Y2015, CNKXNK2017, 

CNĐDVLVH2016; 

- Phòng Khảo thí, Phòng HCQT; 

- Khoa Y, YTCC, ĐD-KTYH; 

- Các bộ môn liên quan; 

- Lưu: QLĐTĐH, CV (3). 

 

TM. HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

PGS. TS. BS. Nguyễn Thanh Hiệp 

HIỆU TRƯỞNG 
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