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THÔNG BÁO  

Về việc áp dụng Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 

 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017, Trường Đại 

học Y Hà Nội đã ra Thông báo tuyển sinh số 447/TB-ĐHYHN ngày 31/3/2017 và đã 

đăng tải trên trang thông tin điện tử của trường. 

Ngày 04 tháng 4 năm 2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 

08/2017/BGDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo tình độ tiến sĩ. 

Vì nhà trường đã ra thông báo tuyển sinh trước ngày 04 tháng 4 năm 2017 nên 

thông tin về tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 đã được người dự tuyển tiếp 

nhận và chuẩn bị hồ sơ dự tuyển, do đó Trường Đại học Y Hà Nội đã có văn bản đề 

nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép nhà trường vẫn áp dụng tuyển sinh và đào tạo 

trình độ tiến sĩ khóa 36 năm 2017 theo quy chế cũ (Thông tư số 10/2009/TT-BGD& 

ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy 

chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 02 

năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ) và hiện đang chờ ý kiến của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

Trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo tới người dự tuyển, người dự kiến 

hướng dẫn khoa học cho nghiên cứu sinh, những người quan tâm tới tuyển sinh đào 

tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 được biết và sẽ có thông tin chính thức về vấn đề này 

trong thời gian gần nhất. 

 in trân trọng cảm ơn./.  
 

Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo  (để báo cáo); 

- Lưu: VT, SĐH. 

 

 
 

 


