
 ĐẠI HỌC HUẾ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số: 2748/TB-ĐHYD                        Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc kế hoạch tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm học 2021-2022 

  

Thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo đại học năm học 2021-2022, Nhà 

trường thông báo kế hoạch tốt nghiệp đại học hệ chính quy như sau: 

1. Đối tượng dự thi tốt nghiệp  

Sinh viên năm cuối các ngành sau đây: 

- Y khoa  

- Răng-Hàm-Mặt  

- Y học cổ truyền 

- Y học dự phòng  

- Dược học 

- Điều dưỡng 

- Kỹ thuật Xét nghiệm y học 

- Kỹ thuật Hình ảnh y học 

- Y tế công cộng 

2. Kế hoạch tốt nghiệp 

Thời gian Nội dung 

Từ ngày 

01/7/2022 đến 

ngày 08/7/2022 

Tổ chức bốc thăm phân môn thi thực hành lâm sàng, 

thực hành labo (các ngành: Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, 

Dược học; Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học).  

Từ ngày 

09/7/2022 

- Sinh viên tiếp tục xử lý số liệu và hoàn chỉnh luận văn/ 

khóa luận. 

- Sinh viên tự ôn tập các học phần tổng hợp. 

- Các Khoa, Bộ môn phụ trách học phần tốt nghiệp chịu 

trách nhiệm hướng dẫn ôn tập và cung cấp tài liệu học 

tập cho SV. 

Ngày 29/7/2022 

- Báo cáo tình hình sinh viên dự thi tốt nghiệp. 

- Xét điều kiện dự thi, bảo vệ luận văn/ khóa luận tốt 

nghiệp. 

Lúc 14g00,  

ngày 25/7/2022 

(thứ Hai) 

Sinh viên bảo vệ luận văn/ khóa luận nộp 3 quyển luận 

văn/ khóa luận tại Phòng Đào tạo đại học. 

Hạn cuối  

ngày 02/8/2022 

(thứ Ba) 

- Sinh viên nộp bản photo (có công chứng) các chứng 

chỉ Ngoại ngữ, GDTC, GDQP để xét điều kiện công 

nhận tốt nghiệp. 

- Sinh viên nộp bản xác nhận thông tin trích ngang để 

phục vụ công tác tốt nghiệp. 

Ngày 27/7/2022 

(thứ Tư) 
Họp cán bộ chấm thi luận văn/ khóa luận tốt nghiệp. 

Ngày 03/8/2022  

(thứ Tư) 

Bảo vệ luận văn/ khóa luận tốt nghiệp các ngành RHM, 

YHDP, YHCT 

Ngày 04/8/2022  

(thứ Năm) 

Bảo vệ luận văn/ khóa luận tốt nghiệp các ngành Dược 

học, Điều dưỡng, YTCC 
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Thời gian Nội dung 

Ngày 05/8/2022  

(thứ Sáu) 
Bảo vệ luận văn/ khóa luận tốt nghiệp ngành Y khoa. 

Ngày 08/8/2022 

(thứ Hai) 

Họp Ban chủ nhiệm, GVĐH các Khoa, BM có tổ chức 

thi thực hành tốt nghiệp 

Từ ngày 

08/8/2022 (thứ 

Hai) 

Thi các học phần lý thuyết và thực hành tốt nghiệp 

(kế hoạch cụ thể theo Thông báo số 1750/TB-ĐHYD 

ngày 17/5/2022) 

Dự kiến  

ngày 07/8/2022 

(Chủ nhật) 

Tổ chức ngày Hội tư vấn tuyển dụng việc làm cho sinh 

viên tốt nghiệp năm 2022 

Dự kiến  

từ ngày 05/9/2022 

đến ngày 

09/9/2022 

Tổ chức Lễ Tốt nghiệp sinh viên hệ chính quy năm 

2022 

 

Nhà trường thông báo đến các đơn vị, các lớp sinh viên được biết và triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Các Khoa, BM; 

- Phòng CT&CTSV, KH-TC&CSVC; 

- Các lớp SV; 

- Lưu: VT, ĐTĐH.  
 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo 
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