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Ngành: Bác sỹ nội trú (Nội, Nhi, Ngoại) 

 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

 

Bác sỹ nội trú 

I Điều kiện tuyển sinh  -  Tốt nghiệp bác sĩ đạt loại khá trở lên. 

- Trong các năm học đại học không bị kỷ luật từ 

cảnh cáo trở lên, không bị dừng học tập (trừ lý do 

sức khỏe). 

- Tuổi không quá 27. 

II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ 

sở giáo dục cam kết phục vụ 

người học (như phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

- Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 

Ngô Quyền, TP Hải Phòng. 

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng 

được yêu cầu đào tạo và phục vụ tốt cho học viên. 

III Đội ngũ giảng viên  - Có chất lượng, có kinh nghiệm, trình độ từ Thạc sỹ 

(phải là giảng viên chính), TS, GS, PSG. 

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

- Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các 

câu lạc bộ....thu hút nhiều đối tượng tham gia. 

- Được trợ cấp hoàn toàn. 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học  

- Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo 

quy định. 

- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các Bộ môn và 

cơ sở Y tế. 

- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong học 

tập và thi cử. 



VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được 

- Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học tập, 

tham khảo tài liệu và giao tiếp thông thường. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

ở các trình độ  

- Làm việc tại các cơ sở Y tế nhà nước và tư nhân, 

các cơ sở nghiên cứu, quản lý, đào tạo chuyên 

ngành. 

 

Ngành: Bác sỹ  chuyên khoa I 

 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

 

Bác sỹ chuyên khoa I 

I Điều kiện tuyển sinh  - Bác sĩ tốt nghiệp đại học Y (đối với chuyên ngành 

Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Y học cổ truyền 

phải có chứng chỉ chuyên khoa định hướng) có biên 

chế hoặc hợp đồng dài hạn tại cơ quan Nhà nước và 

có tham niên công tác trong chuyên ngành dự tuyển 

ít nhất 12 thàng. 

- Tuổi đời không quá 45 đối với nữ,  không quá 50 

đối với nam.Có đủ sức khỏe. 

- Lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không truy cứu trách 

nhiệm hình sự. 

II Điều kiện cơ sở vật chất của 

cơ sở giáo dục cam kết phục 

vụ người học (như phòng 

học, trang thiết bị, thư viện 

...) 

- Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 

Ngô Quyền, TP Hải Phòng. 

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng 

được yêu cầu đào tạo và phục vụ tốt cho học viên. 

 

III Đội ngũ giảng viên  - Có chất lượng, có kinh nghiệm, trình độ từ Thạc sỹ 

(phải là giảng viên chính), TS, GS, PSG. 

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

- Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các 

câu lạc bộ....thu hút nhiều đối tượng tham gia. 

V Yêu cầu về thái độ học tập 

của người học  

- Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo 

quy định. 

- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các Bộ môn 



và cơ sở Y tế. 

- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong học 

tập và thi cử. 

VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được 

- Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học tập, 

tham khảo tài liệu và giao tiếp thông thường. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp ở các trình độ  

- Làm việc tại các cơ sở Y tế nhà nước và tư nhân, 

các cơ sở nghiên cứu, quản lý, đào tạo chuyên 

ngành. 

 

 

Ngành: Bác sỹ chuyên khoa II 

 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

 

Bác sỹ chuyên khoa II 

I Điều kiện tuyển sinh  - Tốt nghiệp chuyên  khoa cấp I và có thâm niên 

công tác 6 năm trong chuyên ngành dự thi (không 

kể thời gian học chuyên khoa I). 

- Bác sỹ nội trú có thâm niên công tác từ 3 năm trở 

lên trong chuyên ngành dự thi. 

II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ 

sở giáo dục cam kết phục vụ 

người học (như phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

- Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. 

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng 

được yêu cầu đào tạo và phục vụ tốt cho học 

viên. 

III Đội ngũ giảng viên  - Có chất lượng, có kinh nghiệm, trình độ từ Thạc 

sỹ (phải là giảng viên chính), TS, PSG, GS. 

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

- Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, 

các câu lạc bộ....thu hút nhiều đối tượng tham gia. 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học  

- Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo 

quy định. 

- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các Bộ môn 

và cơ sở Y tế. 

- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong 



học tập và thi cử. 

VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được 

- Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học 

tập, tham khảo tài liệu và giao tiếp thông thường. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

ở các trình độ  

- Làm việc tại các cơ sở Y tế nhà nước và tư nhân, 

các cơ sở nghiên cứu, quản lý, đào tạo chuyên 

ngành. 

 

Ngành: Thạc sỹ Nội, Ngoại, Nhi, Y tế công cộng 

 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

 

Cao học 

I Điều kiện tuyển sinh  -  Tốt nghiệp đại học ngành Y,có thâm niên công 

tác trong ngành dự thi từ 2 năm trở lên. 

-  Tốt nghiệp chuyên ngành Y chính quy, loại khá 

trở lên được dự tuyển ngay. 

- Cán bộ các cơ sở Y tế Nhà nước, phải được cơ 

quan chủ quản đồng ý cử đi học. 

- Đối với Cao học Y tế công cộng có bằng tốt 

nghiệp đại học các ngành môi trường, sinh học, 

dân số, xã hội học, nhân học, điều dưỡng phải có 

chứng chỉ chuyên khoa định hướng Y tế công cộng 

và có thâm niên công tác trong ngành Y tế hoặc 

ngành quản lý sức khỏe từ 2 năm trở lên.  

II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ 

sở giáo dục cam kết phục vụ 

người học (như phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

- Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. 

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng 

được yêu cầu đào tạo và phục vụ tốt cho học 

viên. 

III Đội ngũ giảng viên  - Có chất lượng, có kinh nghiệm, trình độ từ Thạc 

sỹ (phải là giảng viên chính), TS, GS, PSG. 

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

- Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, 

các câu lạc bộ....thu hút nhiều đối tượng tham gia. 

V Yêu cầu về thái độ học tập của - Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo 



người học  quy định. 

- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các Bộ môn 

và cơ sở Y tế. 

- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong 

học tập và thi cử. 

VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được 

- Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học 

tập, tham khảo tài liệu và giao tiếp thông thường. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

ở các trình độ  

- Làm việc tại các cơ sở Y tế nhà nước và tư nhân, 

các cơ sở nghiên cứu, quản lý, đào tạo chuyên 

ngành. 

 

Ngành: Bác sỹ  đa khoa 

 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

 

Đại học 

I Điều kiện tuyển sinh  - Tốt nghiệp THPT.  

- Đúng vùng tuyển theo yêu cầu của Bộ Giáo dục. 

II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ 

sở giáo dục cam kết phục vụ 

người học (như phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

- Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. 

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp 

ứng được yêu cầu đào tạo và phục vụ tốt cho 

học viên. 

III Đội ngũ giảng viên  - Có chất lượng, có kinh nghiệm, trình độ từ Thạc 

sỹ, TS, GS, PSG. 

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

- Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, 

các câu lạc bộ....thu hút nhiều đối tượng tham gia. 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học  

- Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết 

theo quy định. 

- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các Bộ 

môn và cơ sở Y tế. 

- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong 

học tập và thi cử. 



VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được 

- Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học 

tập, tham khảo tài liệu và giao tiếp thông thường. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

ở các trình độ  

- Làm việc tại các cơ sở Y tế nhà nước và tư nhân, 

các cơ sở nghiên cứu, quản lý, đào tạo chuyên 

ngành. 

 

 

 

Ngành: Cử nhân điều dưỡng và cử nhân kỹ thuật y học 

 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

 Đại học  

I Điều kiện tuyển sinh  - Tốt nghiệp THPT. 

- Đúng vùng tuyển theo yêu cầu của Bộ Giáo dục. 

II Điều kiện cơ sở vật chất của 

cơ sở giáo dục cam kết phục 

vụ người học (như phòng 

học, trang thiết bị, thư viện 

...) 

- Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 

Ngô Quyền, TP Hải Phòng. 

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng 

được yêu cầu đào tạo và phục vụ tốt cho học viên. 

III Đội ngũ giảng viên  - Có chất lượng, có kinh nghiệm, trình độ từ Thạc sỹ 

(phải là giảng viên chính), TS, GS, PSG. 

IV Các hoạt động hỗ trợ học 

tập, sinh hoạt cho người học 

- Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các 

câu lạc bộ....thu hút nhiều đối tượng tham gia. 

V Yêu cầu về thái độ học tập 

của người học  

- Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo quy 

định. 

- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các Bộ môn và cơ 

sở Y tế. 

- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong học tập 

và thi cử. 

VI Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại ngữ đạt 

được 

- Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học tập, 

tham khảo tài liệu và giao tiếp thông thường. 



VII Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp ở các trình độ  

- Làm việc tại các cơ sở Y tế nhà nước và tư nhân, các 

cơ sở nghiên cứu, quản lý, đào tạo chuyên ngành. 

 

 

Ngành: Bác sỹ đa khoa hệ 4 năm  

 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

 

Liên thông 

I Điều kiện tuyển sinh  - Cán bộ y tế đang làm việc đúng chuyên ngành, 

đúng vùng tuyển sinh theo yêu cầu của Bộ tại khu 

vực 1,KV2, KV2-NT. 

- KV3 phải đúng chuyên ngành, trình độ đào tạo và 

thuộc một trong các diện sau:  

+ Đang trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnh nhận 

HIV/AIDS, tâm thần, phong, lao; 

+ Đang công tác trong lĩnh vực pháp y, y tế dự 

phòng. 

+ Đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc đã công 

tác liên tục tại KV1 trong ngành y tế từ 24 tháng 

trở lên. 

- Tốt nghiệp Y sĩ đa khoa hoặc y sĩ đa khoa định 

hướng đào tạo theo chương trình của Bộ Y tế. 

- Thâm niên công tác 3 năm (đủ 36 tháng) trở lên. 

II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ 

sở giáo dục cam kết phục vụ 

người học (như phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

- Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. 

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng 

được yêu cầu đào tạo và phục vụ tốt cho học 

viên. 

III Đội ngũ giảng viên  - Có chất lượng, có kinh nghiệm, trình độ từ Thạc 

sỹ, TS, GS, PSG. 

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

- Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, 

các câu lạc bộ....thu hút nhiều đối tượng tham gia. 

V Yêu cầu về thái độ học tập của - Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo 



người học  quy định. 

- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các Bộ môn 

và cơ sở Y tế. 

- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong 

học tập và thi cử. 

VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được 

-  Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học 

tập, tham khảo tài liệu và giao tiếp thông thường. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

ở các trình độ  

- Làm việc tại các cơ sở Y tế nhà nước và tư nhân, 

các cơ sở nghiên cứu, quản lý, đào tạo chuyên 

ngành. 

 

  

Ngành: Cử nhân điều dưỡng (đa khoa và sản khoa) 

 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

 

Liên thông 

I Điều kiện tuyển sinh  - Điều dưỡng trung học, điều dưỡng cao đẳng, các 

y sỹ có bằng chuyển đổi điều dưỡng, nữ hộ sinh 

trung học hiện đang công tác tại các cơ sở y tế 

công lập hoặc tư nhân. 

- Thâm niên từ 3 năm tính từ khi tốt nghiệp điều 

dưỡng trung học và có quyết định tuyển dụng, hợp 

đồng dài hạn hoặc có bằng y sỹ chuyển đổi điều 

dưỡng. 

- Hệ đào tạo cử nhân điều dưỡng đại học phải có 

bằng trung cấp hoặc cao đẳng điều dưỡng, hoặc nữ 

hộ sinh đối với điều dưỡng sản khoa. 

II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ 

sở giáo dục cam kết phục vụ 

người học (như phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

- Đào tạo tại cơ sở 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. 

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng 

được yêu cầu đào tạo và phục vụ tốt cho học 

viên. 

III Đội ngũ giảng viên  - Có chất lượng, có kinh nghiệm, trình độ từ Thạc 

sỹ, TS, GS, PSG. 



IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

- Hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, 

các câu lạc bộ....thu hút nhiều đối tượng tham gia. 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học  

- Tham gia đầy đủ thời gian học tập lý thuyết theo 

quy định. 

- Đi thực tập và thực hành đầy đủ tại các Bộ môn 

và cơ sở Y tế. 

- Học tập tích cực, chủ động. Nghiêm túc trong 

học tập và thi cử. 

VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được 

-  Có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho việc học 

tập, tham khảo tài liệu và giao tiếp thông thường. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 

ở các trình độ  

- Làm việc tại các cơ sở Y tế nhà nước và tư nhân, 

các cơ sở nghiên cứu, quản lý, đào tạo chuyên 

ngành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


