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THÔNG BÁO TUYỂN SINH
NGUYỆN VỌNG 2 BÁC SĨ NỘI TRÚ NĂM 2015
Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Nguyện vọng 2 Bác sĩ nội
trú khoá XL như sau:
1. Chuyên ngành tuyển sinh:
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Chuyên ngành

Lao
Tâm thần
Truyền nhiễm
Y pháp
Dược lý
Dinh dưỡng
Giải phẫu
Giải phẫu bệnh
Tổng

Chỉ tiêu NV2

Chuyên ngành
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Hoá sinh y học
Ký sinh trùng
Miễn dịch - SLB
Mô phôi thai học
Sinh lý học
Vi sinh y học
Y học dự phòng
Y sinh học Di truyền
Tổng
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2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
Tất cả thí sinh đã tham dự kỳ thi tuyển BSNT năm 2015 của Trường
ĐHYHN, đạt điểm sàn nhưng không thuộc diện trúng tuyển (theo chỉ tiêu dự kiến
đã công bố trước khi thi) đều có thể đăng kí dự tuyển, gồm các trường hợp như sau:
a) Thí sinh đã đăng kí nguyện vọng 2 theo hồ sơ đăng ký dự thi tuyển muốn
bảo lưu nguyện vọng (vẫn nộp đơn để khẳng định có tham gia dự tuyển).
b) Thí sinh đã đăng kí nguyện vọng 2 theo hồ sơ đăng ký dự thi tuyển muốn
thay đổi nguyện vọng sang chuyên ngành khác.
c) Thí sinh chưa đăng kí nguyện vọng 2 khi nộp hồ sơ đăng kí dự thi tuyển.
3. Điều kiện xét trúng tuyển:
Căn cứ tổng điểm, Hội đồng tuyển sinh sẽ lấy từ cao xuống cho đến khi hết
chỉ tiêu. Thứ tự ưu tiên xét tuyển theo chuyên ngành đăng kí của thí sinh thuộc mục
(2) như sau:
- Xét tổng điểm các thí sinh thuộc điểm (a). Nếu vẫn còn chỉ tiêu sẽ xét tiếp
đến (b), cuối cùng là (c) theo đúng các tiêu chí như trên.
- Trường hợp thí sinh có tổng điểm bằng nhau sẽ tính điểm môn thi 2 (Ngoại
ngữ).

4. Thời gian nhận đơn đăng ký:
a) Nhận đơn từ ngày 14/9/2015 đến hết ngày 16/9/2015.
b) Nơi nhận - Phòng 313 A1, Trường Đại học Y Hà Nội, số 01 Tôn Thất
Tùng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại hỗ trợ 04.38523798 (3134). Website: http://sdh.hmu.edu.vn/
5. Công bố kết quả xét tuyển (dự kiến): 23/9/2015.
6. Tập trung (dự kiến): 28/10/2015. Khai giảng (dự kiến): 29/10/2015.
Đề nghị các thí sinh đủ điều kiện và có mong muốn dự tuyển nguyện vọng
2 Bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội khẩn trương hoàn thành thủ tục đề
nghị để Hội đồng tuyển sinh Nhà trường xét tuyển đúng thời hạn.
Nơi nhận:
- Các đơn vị trong trường (để thực hiện);
- Bộ Y tế, Bộ Giáo dục&Đào tạo (để báo cáo);
- Lưu Văn thư, SĐH.

