NỘI DUNG TƯ VẤN TUYỂN SINH NĂM 2019
1. Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng đào tạo các ngành học nào, tầm nhìn
và định hướng thành trường Đại Học Y Dược – Đại Học Đà Nẵng?
2. Điểm trúng tuyển các ngành 2 năm gần nhất
3. Chỉ tiêu tuyển sinh của Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng năm 2019?
4. Các ngành xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh đạt giải
trong kỳ thi HSG quốc gia
5. Giới thiệu về Toà nhà Khoa Y Dược – cơ sở mới ở Phường Hoà Quý
6. Điều kiện được cư trú tại KTX của trường, Quy mô KTX bao nhiêu bạn
sinh viên?
7. Cơ hội thực hành tại các sở thực tập lâm sàng của Khoa Y Dược gồm
bệnh viện, trung tâm nào?
8. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp?
9. Đội ngũ Giảng viên của Khoa Y Dược
10.Cơ hội tham gia các hoạt động thiện nguyện.

GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC
1. Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng đào tạo các ngành học nào, tầm nhìn và định
hướng thành trường Đại Học Y Dược – Đại Học Đà Nẵng?
Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1154/QĐ
– TCCB ngày 16 tháng 03 năm 2007 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.
Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, đến nay Khoa Y Dược – Đại Học Đà
Nẵng à một đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nhân lực cho ngành
Khoa học sức khỏe. Các chuyên ngành đào tạo bao gồm:
- Bác Sĩ Đa Khoa - hệ đào tạo 6 năm.
- Bác sĩ Răng Hàm Mặt – hệ đào tạo 6 năm.
- Dược sĩ - hệ đào tạo đại học 5 năm.
- Điều dưỡng - hệ đại học 4 năm.
Định hướng chiến lược của Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng: Tăng cường cơ
sở vật chất, phát triển đội ngũ để đảm bảo đào tạo các ngành khoa học sức khỏe, tiến
tới thành lập Trường Đại học Y Dược - ĐHĐN. Tiếp tục liên kết với các trường đại
học trong và ngoài nước, đồng thời mở các chuyên ngành đào tạo Y đa khoa, Bác sĩ
Răng Hàm Mặt, Điều dưỡng đại học, Dược sĩ đại học và Y tế công cộng,..
2. Điểm trúng tuyển các ngành 2 năm gần nhất
Năm tuyển sinh 2017 Năm tuyển sinh 2018
Nhóm ngành/
Số
Điểm
Số
Điểm
Mã
Chỉ
Chỉ
Ngành/ tổ hợp xét tuyển
trúng trúng
trúng trúng
tiêu
tiêu
tuyển tuyển
tuyển tuyển
7720101
201
100
115
- Y khoa
Toán, Hóa học, Sinh học
B00
26.25
22.15
7720301
26
50
40
- Điều dưỡng
Toán, Hóa học, Sinh học
B00
22.25
18.15

Nhóm ngành/
Ngành/ tổ hợp xét tuyển

Mã

Năm tuyển sinh 2017 Năm tuyển sinh 2018
Số
Điểm
Số
Điểm
Chỉ
Chỉ
trúng trúng
trúng trúng
tiêu
tiêu
tuyển tuyển
tuyển tuyển
70
40
37
25.5
22.05
52
60
53
25.25
21.45
21.8

7720501
- Răng-Hàm-Mặt
Toán, Hóa học, Sinh học
B00
7720201
- Dược học
Toán, Hóa học, Sinh học
B00
Toán, Hoá, Vật lý
A00
Nhóm ngành VII
Tổng
350
349
250
245
Theo Nghị định 86/NĐ-CP mức thu học phí đối với năm học 2018-2019
- 1.180.000 đồng/ tháng/ sinh viên
- Như vậy: 01 học kỳ : 5.900.000 đồng
- 01 năm học là : 11.800.000 đồng
* Theo Nghị định 86/NĐ-CP mức thu học phí đối với năm học 2019-2020 là
1.300.000 đồng/ tháng/ sinh viên.
Như vậy: 01 học kỳ : 6.500.000 đồng  01 năm học là : 13.000.000 đồng.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh của Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng năm 2019
TT
Tên ngành
Mã ngành
Chỉ tiêu
Tổ hợp môn xét tuyển
1 Y khoa
7720101
100
B00
2 Điều dưỡng
7720301
50
B00
3 Răng- Hàm- Mặt
7720501
40
B00
4 Dược học
7720201
60
A00, B00
Tổng
250
4. Các ngành xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh đạt giải trong
kỳ thi HSG quốc gia
4.1. Học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa
TT
Môn thi học sinh giỏi
Ngành đào tạo
Mã ngành
Chỉ tiêu
1 Toán học; Sinh học; Hóa học Y khoa
7720101
Điều dưỡng
7720301
Không giới hạn
Răng-Hàm-Mặt
7720501
nhưng nằm trong
chỉ tiêu chung
Dược học
7720201
2 Vật lý
Dược học
7720201
4.2. Học sinh giỏi đạt giải kỳ thi sáng tạo Khoa học Kỹ thuật quốc gia
Lĩnh vực thi
TT
Ngành đào tạo
Mã ngành
Chỉ tiêu
Sáng tạo KHKT 2017
7720101
Y sinh và khoa học sức khỏe; Y khoa
Không giới hạn
7720301
Sinh học tế bào và phân tử; Điều dưỡng
1
nhưng nằm trong
Khoa học động vật; Khoa học Răng-Hàm-Mặt
7720501
chỉ tiêu chung
thực vật; Hóa sinh
Dược học
7720201
5. Giới thiệu về Toà nhà Khoa Y Dược – cơ sở mới ở Phường Hoà Quý.
Nơi học tập của sinh viên Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng là tòa nhà mới xây
dựng với chi phí 130 tỷ đồng và bàn giao vào tháng 3 năm 2018 với quy mô lớn.
Địa chỉ tại Đường Lưu Quang Vũ, phường Hòa Quý, Thành Phố Đà Nẵng.
-

Tòa nhà 5 tầng với diện tích 8127 m2

-

Gần 20 Giảng đường lý thuyết với sức chứa giảng đường 100 sinh viên

-

12 phòng thực hành lab cho các học phần đặc thù của khối ngành sức khỏe

-

Phòng thực hành tin học với 90 đầu máy tính

-

Thư viện mới với 6000 đầu sách, phục vụ tối ưu cho việc học và nghiên cứu của
sinh viên và giảng viên.

Sẽ là môi trường thích hợp nhất cho các bạn sinh viên đam mê ngành y nghiên cứu và
phát triển.
6. Ký túc xá dành cho sinh viên
-

Khu ký túc xá với 2 khu nhà 5 tầng, có 96 phòng phục vụ cho nhu cầu ăn ở của
sinh viên.

-

Ký túc xá nằm cách Trường thuộc khu vực làng Đại Học, phường Hòa Quý –
Thành Phố Đà Nẵng. Cách trường chưa đến 1km, tiện cho việc di chuyển của sinh
viên và cán bộ.

7. Cơ sở thực hành lâm sàng của sinh viên Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng
-

Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng là đơn vị trực thuộc Đại Học Đà Nẵng. Thực
hiện nhiệm vụ đào tạo khối ngành sức khỏe, do đó việc kết hợp với các bệnh viện
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là điều cốt yếu.

-

Đến nay Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng đã ký kết hợp đồng nguyên tắc với các
bệnh viện lớn trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng như Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh
viện Quân y, Bệnh viện Phụ Sản – Nhi, Bệnh viện Mắt, Bệnh Viện Y học cổ
truyền…

-

Có cơ sở thực hành riêng là Trung Tâm Y Khoa – Đại Học Đà Nẵng:

-

Trung Tâm Y Khoa – Đại Học Đà Nẵng hiện có đầy đủ các máy móc, thiết bị phục
vụ cho khám chữa bệnh: Máy siêu âm, X-Quang, xét nghiệm hóa sinh, huyết học,
quầy Dược.. với đội ngũ Y Bác Sĩ có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm
trong khám chữa bệnh.

-

Trung Tâm Y Khoa – Khoa Y Dược phục vụ khám chữa bệnh cho hơn 500 đầu
Bảo Hiểm Y Tế và khám chữa bệnh theo nhu cầu người bệnh.

-

Sinh viên Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng sẽ có cơ hội tiếp xúc với người bệnh,
học hỏi và tích lũy kiến thức cần thiết cho người Bác Sĩ tương lại.

8. Cơ hội việc làm và học lên sau khi tốt nghiệp.
-

Sinh viên Khoa Y Dược sau khi tốt nghiệp có cơ hội làm việc tại tất cả các cơ sở
Y tế có nhu cầu tuyển dụng trên toàn quốc.

-

Sinh viên tốt nghiệp với thành tích cao, có nhiều đóng góp trong quá trình học tập,
rèn luyện sẽ được giữ lại Khoa làm cán bộ, giảng viên của Khoa.

-

Khóa Cử Nhân Điều Dưỡng tốt nghiệp năm 2017 tính đến thời điểm hiện tại có tới
85% sinh viên có việc làm, còn lại tiếp tục học sau đại học hoặc đi nước ngoài.

-

Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng có liên kết đào tạo với Đại Học Y - Dược
Thành Phố Hồ Chí Minh, Đại Học Y Dược Cần Thơ, tạo cơ hội cho sinh viên học
lên sau khi tốt nghiệp.

-

Có cơ hội nhận được sự hổ trợ từ các quỹ học bổng trong nước cũng như nước
ngoài.

-

Sinh viên có thành tích cao được nhận các học bổng đương nhiên theo các năm và
có cơ hội tham gia các hoạt động hợp tác Quốc tế.

9. Đội ngũ giảng viên Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng.
-

Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm trong
việc đào tạo khối ngành sức khỏe.

-

Hiện tại Khoa Y Dược - Đại Học Đà Nẵng có 107 Cán bộ viên chức, trong đó có
03 Phó Giáo Sư, 38 Tiến Sỹ Và Bác Sỹ Chuyên Khoa II, 35 Thạc Sỹ và Bác Sỹ
Chuyên Khoa I, 31 Cán bộ Giảng viên có trình độ Đại Học.

10. Sinh Viên Khoa Y Dược có cơ hội trải nghiệm qua các hoạt động.
-

Dưới sự hỗ trợ của Liên Chi Đoàn Khoa Y Dược và Đoàn cơ quan Đại Học Đà
Nẵng, sinh viên Khoa Y Dược thành lập các câu lạc bộ, đội nhóm, như câu lạc bộ
Blouse Trắng, Mesic, Lclub..

-

Hàng năm tham gia các hoạt động tình nguyện đến các vùng khó khăn trên địa
bàn, giúp đở các bệnh nhân tại các bệnh viện, tham gia hiến máu nhân đạo và
nhiều các hoạt động có ý nghĩa khác. Giúp sinh viên rèn luyện y đức, hoàn thiện
các kỹ năng cho một cán bộ y tế tương lai.

