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Trong khuôn khổ Hợp tác Quốc tế, chiều ngày 03/07/2019 tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc

Thạch, đã diễn ra buổi bảo vệ luận văn tiếng Pháp theo chương trình AUF của các sinh viên Y2013

với sự góp mặt của PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hiệp – Phó hiệu trưởng, Trưởng Phòng Hợp tác quốc

tế, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Chủ tịch hội đồng, GS. Olivier Detry – Khoa phẫu

thuật và cấy ghép, Trường viện Liège, Đại học Liège, Vương Quốc Bỉ - Đồng chủ tịch, TS.BS. Lê Đình

Hiếu – Giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – Thành viên hội đồng giám khảo,

TS.BS. Võ Thành Liêm – Giảng viên bộ môn y học gia đình, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc

Thạch – Thư ký hội đồng và Ông Nguyễn Tấn Đại – Phụ trách văn phòng dự án AUF tại TP.HCM.



Buổi trình luận văn đã diễn ra rất nghiêm túc dưới sự giám sát của Hội đồng chấm luận văn và sự tham dự

của giảng viên hướng dẫn cũng như phụ huynh của sinh viên Y2013.



Sinh viên Y2013 – Trần Thiện Đạt vừa kết thúc bài trình bày và đang lắng nghe nhận xét từ phía Hội đồng



Sinh viên Y2013 – Nguyễn Trúc Phương đang trình bày đề tài trước Hội đồng



Sinh viên Y2013 – Nguyễn Đăng Thi đang trình bày đề tài trước Hội đồng



Sinh viên Y2013 đang lắng nghe kết quả từ Hội đồng



Buổi bảo vệ luận văn tiếng Pháp của Sinh viên Y2013 đã diễn ra thành công tốt đẹp



Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chụp ảnh kỉ niệm buổi trình luận văn với sinh viên Y2013 và phụ huynh


