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DI HOC HUE CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRUNG DAI HQC Y DUOC Doc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S6: 32) /TB-DHYD ThIra Thiên Hu ngày tháng 12 näm 2020 

THÔNG BAO 
V/v dAng k d ctro'ng huOng dh lun van, khóa 1un Mt nghip sinh viên cho cäc nganh Y khoa, 
Rang ham mt, YHCT, YHDP, Du'orc hçc, Diu du'öng, YTCC h chInh quy, näm h9c 2020 - 2021 

Thc hin chi.rcmg trInh và k hotch dào to ngành Y khoa, Rang ham mat,  Y 
h9c d? phông, Y hoc cô truyên, Duqc h9c, Diêu duOng, Y tê Cong cong näm h9c 
2020-202 1 và kê hoach thuc hiên luan  van, khóa luan tot nghip näm 2022, nhà 
trueing thông báo mt so ni dung sau: 

1. Thu?mg trrc Hi dong Khoa hçc - Dao tto thông nhât cho sinh viên h 
chmnh quy tot nghip näm 2022 thirc hin 1un van, khOa 1un tot nghip không qua 
1/8 tong so sinh viên các ngành Y khoa, Rang ham mat,  YHCT, YT-IDP, Diêu 
di.rOng, YTCC và 1/5 tong so sinh viên ngành Di.rçc. 

2. Danh sách sinh viên dü diêu kiên lam lutn van, khOa lun tot nghip ducc 
xep tiir cao den thâp ye kêt qua trung bInh chung hQc tp trong 4 näm h9c (tr näm 
thur 1 den näm thu 4 dôi vâi các ngành dào to 6 näm), kêt qua trung bInh chung h9c 
tp 3 näm hoc (doi vri ngành dào tto 5 nãm) và két qua trung bmnh chung h9c tp 2 
nãm h9c (doi vOi nganh dào tto 4 näm) và không vi phm k lut. 

3. Khoa, B mon gi'ri dê cuong cüa các can b dang k huàng dn luan  van, 
khóa luan ye PhOng Dao tto Di h9c theo mu dInh kern tai  các can b sau: 

- Ngành Y khoa: ThS. Vinh Khánh 
- Ngành RHM: BS. Nguyn Thj Tan 
- Nganh YHCT: ThS. Phan Van Thang 
- Ngành Duçic hoc: ThS. Ha Minh Phumg 
- Ngành YHDP, YTCC: ThS. Nguyn Minh Tü 
- Nganh Diu dirrmg: ThS. Trân Dng Xuân Ha 
Thii han g1ri truâc 16h ngày 30 tháng 12 näm 2020 dê nhà tru?mg xét duyt 

và triên khai cho sinh viên thue hiên tr dâu h9c k' II näm hçc 2020 - 2021. 
Nhäm dam bão chat hrçmg cña lutn van, khóa lun tot nghip cUa sinh viên, 

de nghi Ban chü nhiêm các Khoa, B mon rà soát k khi xét duyt de tài can phãi 
dam bão ten dê tài không duqc trUng lap trong 3 näm trâ 1a  day, dung chuyên 
ngành dào tao, can b husàng dn phãi có trInh dO thc si, cO thâm niên giãng dy ti.r 
5 närn tth len. Nhà truYng chi nhan các dê cuo'ng dang k bang bang giây có k xác 
nhân cUa Ban chü nhiêm hO mon. 

Nhan duçrc thông báo nay, dê nghj Ban chü nhim Khoa, BO mon và Giáo v1i 

dai h9c thurc hin day dü va dung thai hn các ni dung trên. 

Ncri nhán: 

- Các Khoa/Bó mon 
- Lwu VT; DTDH 
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