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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY TRIỆU TẬP
Kính gửi: Bác sĩ .............................................................................................................
Sinh ngày: ......................................................................................................................
Cơ quan công tác: ..........................................................................................................
Chuyên ngành: ...............................................................................................................
Anh (Chị) đã được công nhận trúng tuyển Nghiên cứu sinh khóa 36 năm 2017 của
trường Đại học Y Hà Nội theo Quyết định số: 6059/QĐ-ĐHYHN, ngày 29 tháng 12 năm
2017 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Y Hà Nội. Nhà trường đề nghị Anh (Chị) tập
trung về trường để bắt đầu khóa học, cụ thể như sau:
- Thời gian đào tạo: + 3 năm (đối với người có bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành);
+ 4 năm (đối với người chưa có bằng Thạc sĩ hoặc có bằng Thạc sĩ
không đúng chuyên ngành).
- Thời gian tập trung làm thủ tục nhập học: 15h00 ngày 16 tháng 01 năm 2018.
- Địa điểm tập trung: Hội trường Quốc tế, tầng 3, nhà A1 - Trường Đại học Y Hà Nội
Số 01 - Phố Tôn Thất Tùng - Quận Đống Đa - Hà Nội.
 Kinh phí đào tạo: Nghiên cứu sinh đóng học phí đầy đủ theo quy định hiện hành và
tự túc nơi ăn ở (có bản quy định mức thu học phí kèm theo).
 Trong thời gian học tập tại trường, lương và các khoản phụ cấp theo lương, các phúc
lợi xã hội (nếu có) của Nghiên cứu sinh do cơ quan cử đi học trả. Nghiên cứu sinh
được hưởng nguyên lương trong thời gian học và xét tăng lương theo định kỳ như
cán bộ đang công tác tại cơ quan.
 Nghiên cứu sinh có nhiệm vụ hoàn thành tốt chương trình - kế hoạch học tập, chấp
hành đầy đủ nội quy, quy định của Nhà trường, Bệnh viện thực hành, Quy chế đào
tạo Sau đại học của Bộ Giáo dục - Đào tạo và những quy định của cơ quan cử đi học.
 Học phí và các giấy tờ cần nộp khi nhập học:
 Học phí năm học 2017 - 2018 (10 tháng/01 năm học);
 Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền quyết định nhân sự;
 Nếu là Đảng viên, học viên phải chuyển sinh hoạt Đảng (tạm thời) về trường,
chậm nhất 01 tháng kể từ ngày nhập học (có bản kiểm điểm và xác nhận hệ số
lương).
Lưu ý: Nếu quá 01 tháng tính từ ngày nhập học, Anh/Chị không có mặt để làm các thủ
tục nhập học hoặc không có Quyết định cử đi học của cơ quan quản lý, Nhà trường sẽ
không công nhận là nghiên cứu sinh của trường./.

QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ
CHO NGHIÊN CỨU SINH KHOÁ 36 NĂM 2017
(Kèm theo giấy triệu tập số: 2218/ĐHYHN-SĐH
của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội ngày 29 tháng 12 năm 2017)
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Sau 15 ngày kết thúc lịch thu học phí của Nhà trường, học viên đến nhận Biên
lai thu học phí tại ph ng Tài chính Kế toán - Trường Đại học Y Hà Nội.
ưu : Thời gian thu học phí.
- Đợt I từ 15/10 đến 30/10; Đợt II từ 15/04 đến 30/04 hàng năm.
- Các khoản thu phát sinh khác Nhà trường t chức thu vào thứ 2, thứ 5 hàng tuần
tại ph ng Tài chính Kế toán - P.118 - Nhà A1 - Trường Đại học Y Hà Nội.
Đ n h h c v n thực h n nộp h c ph theo ún th

hạn qu

nh

