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THÔNG BÁO 
Về việc tuyển sinh đại học liên thông Y Khoa hệ chính quy năm 2018 

 

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, 

Căn cứ Quyết định số 1301/QĐ-ĐHTN-ĐTĐH ngày 05/07/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Tây Nguyên Quy định về việc tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, 
cao đẳng với trình độ đại học của Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Tây 
Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông Y khoa hệ chính quy năm 2018 như sau: 
1. Thông tin chung: 

1.1  Chỉ tiêu tuyển sinh: 60 

1.2. Thông tin ngành đào tạo: 

STT Ngành đào tạo Mã ngành Hình thức đào tạo 
1 Y Khoa 7720101 Liên thông chính quy từ trình độ trung cấp 

1.3  Tổ chức tuyển sinh:  

Nhà trường tổ chức tuyển sinh theohình thức xét tuyển dựa vào hồ sơ thí sinh dự 

tuyển kết hợp kiểm tra chất lượng đầu vào như sau: 

- Xét tuyển dựa vào hồ sơ thí sinh dự tuyển gồm:  

+ Xét Học bạ THPT: xét điểm tổ hợp trung bình môn (TBM) 03 môn: Toán, Hóa, 

Sinh trong Học bạ THPT (Năm lớp 12). 

+ Bằng THPT. 

+ Bằng trung cấp chuyên nghiệp; Bảng điểm. 

- Kiểm tra chất lượng đầu vào: Tổ chức kiểm tra 03 môn: môn Toán, môn Sinh lý-

Giải phẫu và môn Chuyên môn; điểm kiểm tra mỗi môn phải đạt từ 5 (năm) trở lên mới đủ 

điều kiện xét tuyển. 

 Điểm trúng tuyển (ĐTT)  = (Điểm kiểm tra chất lượng đầu vào + Điểm ưu tiên (nếu 

có) + Điểm kết quả học tập trung cấp + Điểm TBM), lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ 

tiêu. 

2. Thời gian và phương thức đào tạo 

2.1 Thời gian đào tạo: Đào tạo theo tích lũy tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ đại 

học (04 năm). 

2.2 Phương thức đào tạo: Tập trung. 

3. Đối tượng tuyển sinh 

3.1 Đối tượng và điều kiện dự tuyển:Người có bằng tốt nghiệp Y sĩ (Theo qui định tại 

khoản c Điều 4,Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại 

học). 

3.2 Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh:Áp dụng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành. 

  



 
 

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm: 

1) Phiếu dự thi: Do Nhà trường phát hành; 

2) Bản sao văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, học bạ THPT; Bằng trung cấp, 

bảng điểm (sổ học tập); 

3) Các giấy tờ chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có); 

4) Bản sao giấy khai sinh;  

5) Bản sao hộ khẩu; 

6) Giấy xác nhận thời gian làm việc (nếu có); 

7) 02 ảnh màu mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 3x4, (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký 

dự thi và đóng dấu giáp lai) ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh; 

8) 02 phong bì có dán tem, ghi rõ tên, địa chỉ của thí sinh dùng cho gửi giấy báo dự 

kiểm tra và kết quả xét tuyển cho thí sinh; 

Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, Nhà trường sẽ gửi giấy báo dự tuyển đến thí sinh 

trước ngày kiểm tra từ (10-15) ngày. Ngày kiểm tra chất lượng đầu vào được thông báo trên 

website của Nhà trường; trên phương tiện thông tin đại chúng và tại phòng Đào tạo đại học 

của trường. 

5.Ôn tập chuyên môn 

Nhà trường có tổ chức ôn tập chuyên môn cho thí sinh dự kiểm tra chất lượng đầu 

vào (nếu có yêu cầu). Liên hệ tại Phòng Đào tạo đại học; Điện thoại: 02623. 853507; 02623. 

860775. 

6. Lệ phí hồ sơ 

Mức kinh phí 105.000 đồng/hồ sơ (thu ngay khi thí sinh nộp hồ sơ). 

7. Thí sinh trúng tuyển  

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và kết quả xét tuyển, Nhà trường sẽ gọi nhập học thí sinh 

trúng tuyển. 

8. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển 

Trường Đại học Tây Nguyên nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính từ 

Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, kể từ ngày 06/7/2018 đến hết ngày 27/7/2018 tại: Bộ phận 

tuyển sinh của Phòng Đào tạo đại học (tại cổng chính của nhà trường). Dự kiến thời gian ôn 

tập chuyên môn từ ngày 30/7/2018 đến ngày 22/8/2018 tại giảng đường Nhà số 6. 

Thời gian kiểm tra chất lượng đầu vào dự  kiến: 24-26/8/2018. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại 

học Tây Nguyên, số 567 - Lê Duẩn - TP. Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk, Điện thoại: 02623. 

853507; 02623. 860775; Website: http://ttn.edu.vn/ 

  

Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG 
- Hiệu trưởng,Các PHT;         
- Khoa Y Dược, TTThông tin;   
- Lưu: VT, ĐTĐH. (Đã ký) 
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