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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển sinh ngành Y Đa khoa hệ liên thông chính quy đợt 2 năm 2017 
 

            Căn cứ Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành, Quyết định số 

18/2017/QĐ-TTg ngày 31/05/2017 quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng với trình độ đại học của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Tây Nguyên thông 

báo tuyển sinh ngành Y đa khoa, hệ liên thông chính quy đợt 2 năm 2017 như sau: 

1. Thông tin chung:  

1.1  Chỉ tiêu tuyển sinh: 30. 

1.2  Tổ chức đào tạo: Đào tạo tập trung và cấp bằng tốt nghiệp hệ chính quy. 

2. Đối tượng tuyển sinh 

2.1  Đối tượng và điều kiện dự thi:  

+ Công dân Việt Nam được Ủy ban nhân dân xã (phường) hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị xác nhận, giới thiệu tham gia dự tuyển và đã có bằng tốt nghiệp y sĩ. Thí sinh dự thi phải 

có chứng chỉ hành nghề đúng chuyên ngành. 

+ Thí sinh đã tham dự thi đợt 1/2017: Không phải làm hồ sơ dự thi; Đến đăng ký dự thi 

tại Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Tây Nguyên (theo mẫu đính kèm) và nộp bản sao 

công chứng Chứng chỉ hành nghề. Những thí sinh bị kỷ luật ở mức đình chỉ thi trong đợt 

1/2017 không được dự thi trong đợt này. 
 

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

3. Hồ sơ đăng ký dự thi:  

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

2) Bản sao công chứng văn bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bảng điểm (sổ học 

tập). 

3) Bản sao công chứng Các giấy tờ chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có). 

4) Bản sao giấy khai sinh  

5) Giấy xác nhận thời gian làm việc (nếu có). 

6) 02 ảnh màu cỡ 3x4, chụp mới, cùng cỡ, cùng màu với ảnh dán trong phiếu dự thi và ghi 

rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh. 

7) Hai phong bì có dán tem, ghi rõ tên, địa chỉ của thí sinh dùng cho gửi giấy báo thi và kết 

quả thi cho thí sinh. 

8) Bản sao công chứng Chứng chỉ hành nghề. 

4.   Lệ phí hồ sơ và xét tuyển: 105.000 đồng/1 hồ sơ đăng ký (Kể cả thí sinh đã đăng ký đợt 1). 



5. Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển 

5.1 Thời gian nhận hồ sơ và đăng ký dự thi: Từ ngày 20/7/2017 đến hết ngày 04/8/2017. 

5.2 Thời gian ôn thi: Từ ngày 05/8/2017 đến hết ngày 22/8/2017. Thí sinh liên hệ tại Trung 

tâm bồi dưỡng văn hóa chuyên môn và nghiệp vụ, ĐT: 02623. 817.397. 

5.3 Thời gian thi: Từ 25 - 27/8/2017, cụ thể: 

Ngày Buổi Nội dung 

25/8/2017 Chiều: 15h00 
Chỉnh sửa sai sót thông tin đăng ký dự thi của thí sinh; Phổ 
biến quy chế thi tại phòng thi 

26/8/2017 
Sáng  Chuyên môn 

Chiều Toán 

27/8/2017 
Sáng Sinh lý – Giải phẫu 

Chiều Dự trữ 

5.4 Nơi phát hành hồ sơ dự thi: 
Phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi trong giờ hành chính từ Thứ Hai đến Thứ 

Sáu hàng tuần, kể từ ngày 20/7/2017 tại: Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Tây 

Nguyên.  

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

Nguyên, số 567, Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, điện thoại 02623.3853507, 

02623.3825957. Website: http://ttn.edu.vn. 

           HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận: 
- Như trên; (Đã ký) 
- Lưu: VT, ĐTĐH. 
 PGS. TS. Nguyễn Tấn Vui 

      
  



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

ĐĂNG KÝ DỰ THI LIÊN THÔNG CHÍNH QUY ĐỢT 2/2017 

Ngành dự thi: Y đa khoa - hệ liên thông 

(Dành cho thí sinh đã có hồ sơ dự thi đợt 1 năm 2017) 

 

Họ và tên: …………….……………….;  ngày sinh: ………………………………… 

Số báo danh: ...................................................................... (Trong thi đợt 1 năm 2017)  

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

Nơi công tác: …………………………………………………………………………. 

Thời gian công tác: ….………………………………………………………………… 

Khu vực: ……………………………………….; Đối tượng: ………………………… 

Đăng ký ôn thi (có / không): ...........................................................................................  

Điện thoại liên hệ: ...........................................................................................................  

Lưu ý: Thí sinh nộp kèm phiếu đăng ký này bản sao công chứng Chứng chỉ hành nghề. 

             …………….., ngày … tháng 7 năm 2017 
            Người đăng ký 
         (Ký, ghi rõ họ, tên) 
 


