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THÔNG BÁO
V/v Tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học
Ngành Điều dưỡng - Năm 2019
-

Căn cứ Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/3/2017

-

về Ban hành qui chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng khoa học đào tạo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc
Thạch ngày 31 tháng 8 năm 2018;
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo tuyển sinh đại học hệ vừa làm

vừa học ngành Điều dưỡng năm 2019, cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp phổ thông trung học lớp 12 trên toàn quốc.
II. MÔN THI, HÌNH THỨC THI, NGÀY THI
- Môn thi: 3 môn Toán, Hóa, Sinh theo quy chế tuyển sinh 2019 số 04/VBHNBGDĐT ngày 07/5/2019.
-

Hình thức thi: Trắc nghiệm: Toán 90 phút; Hóa 50 phút; Sinh 50 phút.
Ngày thi: 28 và 29/12/2019.

III. HỒ SƠ DỰ THI
1. Phiếu đăng ký dự thi (đóng dấu giáp lai ảnh).
2. 01 Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc BTVH (có chứng thực).
3. 01 Bản sao Học bạ THPT hoặc BTVH (có chứng thực).
4. Bản sao: 01 Giấy khai sinh, 01 CMND/CCCD, 01 Hộ khẩu thường trú (có chứng
thực).
5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền cấp (không quá
6 tháng).
6. 03 ảnh chụp thẳng cỡ 3 x 4 (không quá 6 tháng).
7. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh do cơ quan có thẩm quyền cấp. Ưu tiên
về khu vực và ưu tiên về đối tượng: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào
tạo trong Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2019 (Điều 7).
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7.1. Bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm trung cấp chuyên nghiệp (có chứng thực).
7.2. Giấy chứng nhận thâm niên chuyên môn do cơ quan quản lý thí sinh đang làm
việc hoặc Sở Y tế hoặc tương đương trở lên cấp.
7.3. Quyết định tuyển dụng vào biên chế hoặc hợp đồng và bản sao các quyết định
nâng lương.
IV.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ
-

Thời gian nhận hồ sơ và lệ phí thi: Từ ngày 11/10/2019 hết ngày 06/11/2019.
Hồ sơ tuyển sinh (Mẫu phiếu đăng ký dự thi và giấy chứng nhận thâm niên) tải về từ
trang web của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch:
• Các biểu mẫu hồ sơ được tải từ https://tinyurl.com/tuyensinhvlvh2019pnt.

-

• Đăng ký phải điền đầy đủ các thông tin tại trang trực tuyến trước khi đến nộp bộ
hồ sơ trực tiếp tại trường.
Tư vấn và nộp hồ sơ tại phòng Quản lý đào tạo (phòng 08), Trường Đại học Y khoa
Phạm Ngọc Thạch, số 2 Dương Quang Trung, phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí
Minh. Hồ sơ và lệ phí thi được nộp trực tiếp tại Trường, không nhận hồ sơ qua đường
bưu điện.

-

Đóng chi phí thu nhận, duyệt, kiểm tra hồ sơ và lệ phí thi tại phòng Tài chính Kế
toán, tầng trệt khu A1.
• Các khoản thu nhận, duyệt, kiểm tra hồ sơ: 150.000 đồng (một trăm năm chục
ngàn đồng).

-

• Lệ phí thi: 450.000 đồng (bốn trăm năm chục ngàn đồng) / 1 môn thi
Ngày nhận giấy báo dự thi:
• Thời gian: Ngày 12 và 13/12/2019. Sáng từ 8h00-11h00. Chiều từ 13h30-16h00.

-

• Địa điểm: Tại phòng Quản lý đào tạo (phòng 09), Trường Đại học Y khoa Phạm
Ngoc Thạch, số 2 Dương Quang Trung, phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
Lớp ôn tập sẽ có thông báo riêng.
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
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