
DI HQC HUE CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TRISONG BA! HQC Y  D!SOC Bôc 1p  T do -  Hnh phéc 

THfl KHOA BIEU 
Module 1: Giái thiu ngành ngh chudn dáu ra, phiroiigpháp hQc tp trong giáo dyc Y hQc 

KInh gii:  

Bla dim giãng dy: Hi trirà'ng Quôc tê, tang 3 nhà Y tê Cong cong. 

Tir ngày: 19/10/2020 den ngày: 23/10/2020 

Thôi gian Thfr hai Thir ha Thfr tir Thir ham Thu sáu 
Y2OC Y2OA RHM2O 

7h00-7h50 MOt s djnh MOt  s djnh Mt s djnh 
huâng quan hthng quan huâng quan Y2OA Y2OC 
trvng cüa B tr9ng cüa B trçng cüa B Giâi thiu Giâi thiu 

Y tê trong Y tê trong Y tê trong nganh ngh ngành ngh 
8h008h50 hanhnghY hànhnghY hânhngheY 

Diiçic Duçic Duqc 

Y2OC Y2OA RIIM2O 
9h00-9h50 lYng diing U'ng ding I1ng ding 

Y2OA Y2OC 
Chun nng Chun nng 

cong ngh 
thông tin 

cong ngh 
thông tin 

cong ngh 
thông tin 

luc du ra và 
chixcing trInh 

1irc du ra va 
chixong trInh 

lohoo-10h50 trong h9c tp 
Ykhoa 

trong hc tp 
Ykhoa 

trong hçc tap 
RHM dào tao dâo tao 

Y2OB Y2OD 
13h30-14h20 Mt s djnh Mt s dinh 

Y2OD RHM2O Y2OB hiióng quan hu&ng quan 
Giâi thiu Giâi thiu Giâi thiu trQng cüa B tr9ng cia B 

ngành ngh ngành ngh ngãnh ngh Y tê trong Y t& trong 
14h3015h20 hànhngheY hànhnghY 

Duçic Duçic 

Y2OB Y2OD 
15h3016h20 Y200 

Chun näng 
RHM2O 

Chuân näng 
Y2OB 

Chun nàng 
1iJng diing liTng dmg 

hrc d&Ü ra và 
chi.wng trInh 

luc du ra và 
chrong trInh 

1rc du ra 
chtrong trInh 

cong ngh 
thông tin 

cOng ngh 
thông tin 

16h30-17h20 trong h9c tp trong hçc tp 
Ykhoa YMoa 



Tr ngày: 23/10/2020 dn ngày: 30/10/2020 

Thô'i gian Thir hai Thfr ba Thfr tir Thir näm Thfr san 

Y2OA Y2OC 

7h00-7h50 Lpkhoch Lpkhoach 
Y2OC Y2OA RIIM2O và quán 1 và quãn 1'i 

Các phucing 
pháp hc tp 

Các phrnmg 
pháp hc tp 

Các phucing 
pháp h9c tp 

hc tsp, 
stressvà cách 

hçc tap, 
stress và cách 

8h00-8h50 dai hçc dai h9c di hc 1mg phó voi 
stress trong 

hc tp 

1mg phó vâi 
stress trong 

hc tap 

Y2OA Y2OC 
9h00-9h50 Y2OC Y2OA RHM2O Giài thiêu v Giâi thiêu v 

Các phixcmg Các phtrong Các phiiang h thong h tMng 
pháp hçc tap pháp hoc tp pháp hoc  tp quân1 hc quán 1 hoc 

lOhOO-10h50 dai hçc dai hc dai hçc tpvàquan tpvaquãn 
1 clào tao 1) dào tao 

13h30-14h20 

Y2OD 
Lp k hoach  

và quàn 1 
hc tip, 

stress và cách 

RI{M20 
Lp k hoach 

và quán 1 
hçc tsp, 

stress và cách 

Y2OB 
Lp k hoach 

vâ quân 1 
hçc tap, 

stress và cách 

Y2OB 
Các phuong 
pháp hçc tap 

Y2OD 
Các phixang 
pháp hçc tap 

14h30-15h20 1mg phó vâi 
stress trong 

hçc tp 

1mg phó vOi 
stress trong 

hc tal) 

1mg phó vâi 
stress trong 

hc tap 

dai hçc ctai hoc 

Y2OD RHM2O Y2OB 
15h3016h20 Giri thiu v 

h théng 
quãn 1 hçc 

Gici thiêu v 
h thing 

quail 1 hc 

Giâi thiu v 
h thng 

quàn 1' hpc 

Y2OB 
Các phrnmg 
pháp h9c tp 

Y2OD 
Các phxong 
pháp hçc tap 

16h30-1Th2O tap và quãn 
1' dào tao 

tap và quail 
1 dào t?o 

tp và quàn 
1 dàp tao 

dai hc dai hc 

Ncri nhdn 
- Nhir trén; 
- BGH (d báo cáo); 
- Phông DTDI-I; CT&CTSV 
- TT CNTI'; 
- Lint VT. 
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