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KẾ HOẠCH XÉT VÀ THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NĂM 2015
1. Lịch công tác chung

5.

Bảo vệ luận văn TN

20/06-21/06/2015

6.

Thi lý thuyết tốt nghiệp
cơ sở ngành
Thi lý thuyết tốt nghiệp
chuyên môn 1
Thi lý thuyết tốt nghiệp
chuyên môn 2
Chấm thi tốt nghiệp
Xét tốt nghiệp

14h00, 23/06/2015

Trách nhiệm
thực hiện
Ban Giám Hiệu, Phòng
Đào tạo ĐH, Công tác
sinh viên
BM Mác – Lê Nin &
TT HCM – Khoa
KHCB
Phòng Đào tạo ĐH, TT.
Khảo thí
HĐ thi tốt nghiệp MácLê Nin và Tư tưởng Hồ
Chí Minh
HĐ chấm luận văn TN
– các Khoa
HĐ thi tốt nghiệp

14h00, 24/06/2015

HĐ thi tốt nghiệp

14h00, 25/06/2015

HĐ thi tốt nghiệp

24/06 – 30/06/2015
14h00, 06/07/2015

HĐ thi tốt nghiệp
HĐ xét và công nhận
tốt nghiệp
Hiệu trưởng

TT

Nội dung công tác

1.

Xét tư cách dự thi TN

2.

Ôn thi tốt nghiệp MácLê Nin và Tư tưởng Hồ
Chí Minh
Công tác chuẩn bị thi
TN
Thi TN Mac-Lê Nin và
Tư tưởng Hồ Chí Minh

3.
4.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Quyết định công nhận
tốt nghiệp
Hoàn thành hồ sơ và
thủ tục ra trường
Khám sức khỏe sinh
viên tốt nghiệp
Lễ TN và phát bằng tốt
nghiệp cho sinh viên tốt
nghiệp
Thi TN lần 2
Xét TN và hoàn thành
hồ sơ ra trường lần 2

Thời gian
thực hiện
22/04-18/05/2015

21/05-23/05/2015

27/05-05/06/2015
13h30, 13/06/2015

07/07/2015
Ngày 7 đến 22/07/2015
11/7/2015
Ngày 25 và 26/7/2015

22/9 - 25/9/2015
Tháng 10/2015

Ghi chú

Phòng Đào tạo đại học
Phòng Công tác sinh
viên
Ban Giám Hiệu
Dự kiến
Phòng ĐTĐH, CTSV,
HCTH, các Khoa.
HĐ thi tốt nghiệp
Dự kiến
HĐ xét và công nhận
tốt
nghiệp,
Phòng
ĐTĐH, CTSV

2. Đặc điểm chung
Trường Đại học Y Dược sẽ tổ chức thi và xét tốt nghiệp năm 2015 cho các đối
tượng sinh viên hệ chính quy, hệ tập trung 4 năm và vừa làm vừa học.
* Mục đích, yêu cầu:
• Đánh giá kết quả học tập của sinh viên suốt quá trình đào tạo.
• Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho những sinh viên đạt yêu cầu.
* Tổng số sinh viên dự xét tư cách tốt nghiệp: 1928
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• Y hệ chính quy: 435
• Y học dự phòng chính quy: 48
• Răng hàm mặt hệ chính quy: 78
• Dược hệ chính quy: 176
• Điều dưỡng hệ chính quy: 70
• Y tế công cộng hệ chính quy: 26
• Xét nghiệm y học hệ chính quy: 72
• Y hệ tập trung 4 năm: 373
• Dược hệ tập trung 4 năm: 303
• Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học: 159
• Điều dưỡng Gây mê-HS hệ vừa làm vừa học: 19
• Điều dưỡng Phụ sản hệ vừa làm vừa học: 90
• Điều dưỡng Răng hàm mặt hệ vừa làm vừa học: 8
• Xét nghiệm y học hệ vừa làm vừa học: 28
• Hình ảnh y học hệ vừa làm vừa học: 15
• Y tế công cộng hệ vừa làm vừa học: 28
3. Kế hoạch thi tốt nghiệp
3.1. Thi tốt nghiệp môn Mác-LêNin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
• Đối tượng dự thi: tất cả sinh viên đủ tư cách dự thi tốt nghiệp (trừ hệ vừa làm
vừa học).
• Ôn tập thi tốt nghiệp môn Mác-LêNin và Tư tưởng Hồ Chí Minh:
 Giảng viên: Khoa khoa học cơ bản
 Địa điểm: Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau
 Thời gian: từ 21/5 đến 23/5/2015.
• Thi tốt nghiệp môn Mác-LêNin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (Sinh viên các ngành
Điều dưỡng hệ vừa làm vừa học không thi):
 Thời gian: 13h30, thứ bảy, ngày 13/06/2015.
 Địa điểm: thông báo vào ngày 04/6/2015 theo danh sách phòng thi
• Xử lý bài thi: 7h30, thứ hai, ngày 15/06/2015 tại Phòng Đào tạo đại học.
• Chấm thi: 8h00-11h00 và 14h00-17h00, thứ ba, ngày 16/06/2015 tại Phòng Đào
tạo đại học.
• Báo cáo kết quả thi chung với Hội đồng xét tốt nghiệp.
3.2. Bảo vệ luận văn tốt nghiệp: 15 ĐVHT
• Đối tượng bảo vệ: Y K35, Y học dự phòng K35, Răng hàm mặt K35, Dược
K36, Điều dưỡng K37 và Y tế công cộng K37
• Kế hoạch thời gian:
 Hạn cuối nộp luận văn cho Khoa: 29/05/2015. Mỗi sinh viên nộp 03 quyển.
 Khoa quản lý sinh viên đề xuất danh sách cán bộ tham gia bàn chấm bảo vệ
luận văn và gửi về Phòng Đào tạo đại học ngày 20/05/2015. Phòng Đào tạo
đại học trình ký duyệt, chuẩn bị văn phòng phẩm: 27-29/05/2015 và gửi về
cho Khoa. Các khoa thông báo cán bộ địa điểm và thời gian chấm luận văn tốt
nghiệp cho sinh viên của Khoa.
 Khoa gửi quyển cho các thành viên Hội đồng đọc: 02-05/06/2015.
 Khoa tổ chức Bảo vệ luận văn tốt nghiệp: 20-21/06/2015 và gửi hồ sơ, kết quả
về Phòng Đào Tạo đại học sau mỗi buổi bảo vệ luận văn. Cụ thể:
- Luận văn Bác sỹ đa khoa: 184 luận văn.
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- Bác sỹ Y học dự phòng: 48 luận văn
- Luận văn Bác sỹ Răng hàm mặt: 25 luận văn.
- Luận văn Dược sỹ: 46 luận văn.
- Luận văn Điều dưỡng đa khoa: 13 luận văn
- Luận văn Y tế công cộng: 26 luận văn
• Báo cáo kết quả bảo vệ luận văn chung Hội đồng xét tốt nghiệp.
3.3. Thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
3.3.1 Ngành Y đa khoa:
- Đối tượng dự thi: Y K35 hệ chính quy, Y K25 hệ 4 năm và các khóa trước
chưa tốt nghiệp.
* Hệ chính quy: 15 ĐVHT
- Môn thi và ngày thi:
+ Phần cơ sở ngành (4 ĐVHT): Giải phẫu, Sinh lý thi ngày 23/6/2015
+ Phần chuyên môn 1 (8 ĐVHT): Nội, Ngoại, Phụ sản, Nhi thi ngày 24/6/2015
+ Phần chuyên môn 2 (3 ĐVHT): Y học cộng đồng thi ngày 25/6/2015
* Hệ 4 năm: 10 ĐVHT
- Môn thi và ngày thi:
+ Phần cơ sở ngành (2 ĐVHT): Giải phẫu, Sinh lý thi ngày 23/6/2015
+ Phần chuyên môn 1 (5 ĐVHT): Nội, Ngoại, Phụ sản, Nhi thi ngày 24/6/2015
+ Phần chuyên môn 2 (3 ĐVHT): Y tế cộng đồng thi ngày 25/6/2015
- Báo cáo kết quả thi chung với Hội đồng xét tốt nghiệp.
3.3.2 Ngành Răng Hàm Mặt: 15 ĐVHT
- Đối tượng dự thi: Răng hàm mặt K35 và sinh viên các khóa trước chưa tốt
nghiệp.
- Môn thi và ngày thi:
+ Phần cơ sở ngành (3 ĐVHT): Giải phẫu, Sinh lý thi ngày 23/6/2015
+ Phần chuyên môn 1 (6 ĐVHT): Vật liệu thiết bị nha khoa, Nha khoa hình thái,
Nha khoa chức năng, Bệnh lý miệng, Tia X nha khoa, Răng trẻ em và Nha công cộng
ngày 24/6/2015
+ Phần chuyên môn 2 (6 ĐVHT): Nhổ răng-Tiểu phẫu, Phẫu thuật hàm mặt,
Chữa răng, Nha chu, Chỉnh hình răng và Phục hình thi ngày 25/6/2015
- Báo cáo kết quả thi chung với Hội đồng xét tốt nghiệp.
3.3.3 Ngành Dược học:
- Đối tượng dự thi: Dược K36 hệ chính quy và Dược K25 hệ tập trung 4 năm.
* Hệ chính quy: 15 ĐVHT
- Môn thi và ngày thi:
+ Phần cơ sở ngành (5 ĐVHT): Hóa lý, Dược lý thi ngày 23/6/2015
+ Phần chuyên môn 1 (5 ĐVHT): Dược liệu, Quản lý dược, Công nghiệp dược,
Kiểm nghiệm thi ngày 24/6/2015
+ Phần chuyên môn 2 (5 ĐVHT): Hóa dược, Dược lâm sàng, Bào chế thi ngày
25/6/2015
* Hệ 4 năm: 10 ĐVHT
- Môn thi và ngày thi:
+ Phần cơ sở ngành (3 ĐVHT): Hóa lý, Dược lý thi ngày 23/6/2015
+ Phần chuyên môn 1 (3 ĐVHT): Dược liệu, Quản lý dược, Công nghiệp dược
thi ngày 24/6/2015

3

+ Phần chuyên môn 2 (4 ĐVHT): Hóa dược, Dược lâm sàng, Bào chế, Kiểm
nghiệm thi ngày 25/6/2015
- Báo cáo kết quả thi chung với Hội đồng xét tốt nghiệp.
3.3.4 Ngành Điều dưỡng
- Đối tượng dự thi: cử nhân điều dưỡng K37 hệ chính quy và CN. Điều dưỡng
K25 (Đa khoa, Gây mê-HS, Phụ sản, Răng hàm mặt) hệ vừa làm vừa học.
* Hệ chính quy: 10 ĐVHT
- Môn thi và ngày thi:
+ Phần cơ sở ngành (4 ĐVHT): Giải phẫu, Sinh lý thi ngày 23/6/2015
+ Phần chuyên môn (6 ĐVHT): Điều dưỡng Nội, Điều dưỡng Ngoại, Điều
dưỡng Phụ sản, Điều dưỡng Nhi thi ngày 24/6/2015
* Hệ vừa làm vừa học: 10 ĐVHT
- Môn thi và ngày thi:
+ Phần cơ sở ngành (4 ĐVHT): Giải phẫu, Sinh lý thi ngày 23/6/2015
+ Phần chuyên môn (6 ĐVHT): thi ngày 24/6/2015
- Báo cáo kết quả thi chung với Hội đồng xét tốt nghiệp.
3.3.5 Ngành Xét nghiệm y học
- Đối tượng dự thi: cử nhân Xét nghiệm K37 hệ chính quy và CN. Xét nghiệm
K25 hệ vừa làm vừa học.
* Hệ chính quy: 10 ĐVHT
- Môn thi và ngày thi:
+ Phần cơ sở ngành (4 ĐVHT): Giải phẫu, Sinh lý thi ngày 23/6/2015
+ Phần chuyên môn (6 ĐVHT): Vi sinh, Ký sinh trùng, Huyết học, Hóa sinh,
Giải phẫu bệnh thi ngày 24/6/2015
* Hệ vừa làm vừa học: 10 ĐVHT
- Môn thi và ngày thi:
+ Phần cơ sở ngành (4 ĐVHT): Giải phẫu, Sinh lý thi ngày 23/6/2015
+ Phần chuyên môn (6 ĐVHT): Vi sinh, Ký sinh trùng, Huyết học, Hóa sinh,
Giải phẫu bệnh thi ngày 24/6/2015
- Báo cáo kết quả thi chung với Hội đồng xét tốt nghiệp.
3.3.6 Ngành Hình ảnh y học
- Đối tượng dự thi: CN. Hình ảnh y học K25 hệ vừa làm vừa học.
- Môn thi và ngày thi:
+ Phần cơ sở ngành (4 ĐVHT): Giải phẫu, Sinh lý thi ngày 23/6/2015
+ Phần chuyên môn (6 ĐVHT): Vật lý tia X, Kỹ thuật chụp X quang thông
thường, Kỹ thuật chụp X quang đặt biệt, Kỹ thuật chụp cắt lớp điện toán, Kỹ thuật chụp
cộng hưởng từ thi ngày 24/6/2015
- Báo cáo kết quả thi chung với Hội đồng xét tốt nghiệp.
3.3.7 Ngành Y tế công cộng
- Đối tượng dự thi: CN. Y tế công cộng K25 hệ vừa làm vừa học.
- Môn thi và ngày thi:
+ Phần cơ sở ngành (4 ĐVHT): Dịch tễ học cơ sở, Khoa học môi trường thi
ngày 23/6/2015
+ Phần chuyên môn (6 ĐVHT): Dịch tễ học bệnh lây và không lây, Sức khỏe
nghề nghiệp, Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm thi ngày 24/6/2015
- Báo cáo kết quả thi chung với Hội đồng xét tốt nghiệp.
4. Công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp
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