
1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

2. Phương thức tuyển sinh: sử dụng  kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển

- Quy định tiêu chí và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Theo Quy định
- Điều kiện tuyển thẳng và điều kiện ưu tiên xét tuyển vào các ngành học: 

Điều kiện tuyển thẳng: Những thí sinh đạt giải Nhất, Nhì và Ba trong cuộc thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh, Toán, Hóa và đã tốt nghiệp THPT được tuyển

thẳng vào ngành: Y khoa, Răng Hàm Mặt, Điều dưỡng, Y học dự phòng, Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Những thí sinh đạt giải Nhất, Nhì và Ba trong cuộc thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Toán, Lý, Hóa và đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào ngành: Dược

học.

- Ưu tiên xét tuyển (Áp dụng cho các thí sinh không đạt điều kiện tuyển thẳng hay không dùng điều kiện tuyển thẳng)

Thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc Gia môn Toán, Sinh, Hóa được cộng điểm thưởng vào tổng điểm 03 bài thi/môn thi Toán, Hóa học, Sinh học

đối với các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Điều dưỡng, Y học dự phòng, Kỹ thuật xét nghiệm y học. 

Thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc Gia môn Toán, Hóa, Lý được cộng điểm thưởng vào tổng điểm 03 bài thi/môn thi Toán, Hóa học, vật lý đối với

ngành Dược học.

 Mức điểm thưởng: đạt giải Nhất cộng 3,0 điểm, đạt giải Nhì cộng 2,0 điểm, đạt giải Ba cộng 1,0 điểm.

4. Các thông tin khác

- Mức học phí theo tháng (đối với trường ngoài công lập)

- Số lượng chỗ trong ký túc xá: năm 2018 nhà trường có 70-100 chỗ cho sinh viên thuộc diện chính sách và lưu học sinh

Website: tump.edu.vn                                                            Email: 

BỘ GIÁO DỤC VA ĐÀO TẠO

Phụ lục 3. 
THÔNG TIN PHỤC VỤ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC; TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NĂM 2018

3. Các thông tin cơ bản quy định trong đề án tuyển sinh của trường

- Thông tin liên quan đến điều kiện, hồ sơ, thời gian và địa điểm đăng ký dự thi, xét tuyển: Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Thái Nguyên 

TÊN TRƯỜNG: Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

(MÃ TRƯỜNG: DTY)

Địa chỉ: Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083852671                            Fax: 02083855710
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DTY 7720110 Y học dự phòng 50 TO+HO+SI TO

DTY 7720101 Y khoa 300 TO+HO+SI TO

DTY 7720201 Dược học 180 TO+LI+HO TO

DTY 7720501 Răng - Hàm - Mặt 30 TO+HO+SI TO

DTY 7720301 Điều dưỡng 180 TO+HO+SI TO

DTY 7720601
Kỹ thuật xét 

nghiệm y học
50 TO+HO+SI TO

Họ và tên: Hồ Xuân Nhàn

Điện thoại:
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Di động: 0912004586

Xác nhận của Lãnh đạo đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

Chỉ tiêu (dự kiến) (5)

  - Môn chính: Nếu không quy định môn chính thì để trống ô này.

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 3 năm 2018Người lập biểu

- Các chương trình đào tạo theo chương trình tiên tiến, chương trình POHE, chương trình chất lượng cao được Bộ GD&ĐT cho phép

5. Thông tin về ngành đào tạo/ chỉ tiêu/ tổ hợp môn xét tuyển/ thi tuyển

Ghi chú: - Yêu cầu điền đầy đủ thông tin vào các cột: (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

Các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy

Tổ hợp môn xét 

tuyển 2 (7)

  - Mã tổ hợp: Mỗi ngành chỉ được xét tuyển/ thi tuyển tối đa 04 tổ hợp môn quy định Mã tổ hợp trong Sheet "Bảng tổ hợp môn xét tuyển".

  - Cột Chỉ tiêu (5): Là tổng chỉ tiêu của tất cả phương thức tuyển sinh. 

  - Cột Mã ngành (3), Tên ngành (4): Đối với trình độ ĐH theo quy định của Thông tư 24/2017/TT-BGD ĐT ngày 20/10/2017; Trình độ CĐSP theo quy định theo 

Thông tư số 15/VBHN-BGDĐT ngày 08/5/2014 hợp nhất Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học; Trình độ TCSP theo quy định tại Thông tư 

34/2011/TT-BGD ĐT ngày 11/8/2011

Tên ngành (4)

Tổ hợp môn xét 
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TT (1) 




