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Thành phần:
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- Đại diện các đơn vị Phòng, Ban, Viện, Bệnh viện, Trung tâm trong toàn Trường.
- Đại diện học viên, sinh viên trong toàn trường
Chủ toạ:
PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh - Hiệu trưởng Nhà trường cùng Ban Giám hiệu
Thư ký: Bùi Thị Huyền Ngân, Trần Thị Trang Anh
NỘI DUNG:
I/ Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự:
TS. Phạm Ngọc Minh Trưởng phòng CTCT&HSSV tuyên bố lý do giới thiệu
đoàn chủ tịch, thư ký hội nghị.
II/ Phần đối thoại trực tiếp:
CÂU HỎI 1: SV Trương Thị Hà Khuyên, tổ 22 Y6A6
Xin được hỏi về hình thức thi nội trú năm nay có thay đổi gì không? Nếu có
sẽ thay đổi như thế nào?
TRẢ LỜI:
PGS. Nguyễn Đức Hinh.
- Khuyến khích các em cố gắng thi nội trú
- Kỳ thi nội trú tới đây có thay đổi, cụ thể chưa có văn bản của Bộ Y tế thông báo
do chưa quyết định hình thức thi, tuy nhiên số môn học nhiều hơn, số môn thi nhiều
hơn, có thể học 8 môn, thi 5 môn, dự kiến cho biết trước môn 2 đến 3 ngày. Hiện
Nhà trường đang cố gắng cùng Bộ Y tế để nhanh chóng ban hành Quy định sớm
cho các bạn

PGS. Tạ Thành Văn.
- Trong vòng 1 đến 2 tháng sẽ có thông báo về hình thức thi nội trú, chủ trương
học 8 môn, trong danh mục bắt buộc : Toán, Ngoại ngữ, môn cơ sở; môn cơ sở đang
được tham mưu cho Bộ , có thể sinh lý, giải phẫu, có thể cả 2...
- Các đối tượng trong các chuyên ngành khác sẽ có buổi trao đổi trực tiếp với các
thầy cô của Viện Đào tạo RHM và YHDP để xin ý kiến.
CÂU HỎI 2: SV Long YTCC3
- NV2 YTCC- YHDP năm nay rất đông, liệu với số sinh viên là 200 người có
đảm báo chất lượng học tập không?
- Số lượng đề tài làm khóa luận tốt nghiệp liệu đủ không, điều kiện làm khóa
luận tốt nghiệp như thế nào?
- SV YTCC có học tiếp lên YHDP được không? điều kiện như thế nào?
TRẢ LỜI:
PGS. Nguyễn Hữu Tú.
- Em nên vui vì số lượng sinh viên yêu thích ngành YHDP và YTCC đến trường
đông, việc Nhà trường có chỉ tiêu thông báo như vậy đều đã có tính toán và thu xếp
để đảm bảo chất lượng đào tạo, Viện Đào tạo YHDP và YTCC sẽ đảm bảo chất
lượng học tập.
- Đề nghị tất cả sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp do sự cần thiết đối với sinh
viên, đề tài khóa luận YTCC sẽ đủ cho tất cả các bạn sinh viên
- Việc YTCC học liên thông lên YHDP phải được sự chấp thuận của Bộ giáo dục
đào tạo, hiện tại chưa có quyết định nào, sẽ ghi nhận ý kiến của các bạn sinh viên.
PGS. Nguyễn Đức Hinh.
- Cảm ơn vì em đã lựa chọn ngành YTCC, một số nước trên thế giới hiện nay
lĩnh vực YTCC, YHDP hoạt động rất tốt nên sức khỏe người dân được đảm bảo.
- Hiện tại Bộ Y tế đang rất sát sao chỉ đạo việc tăng số lượng cán bộ trong
YHDP, vấn đề văn bằng 2 học liên thông cử nhân YTCC lên làm bác sỹ hiện đang
được cân nhắc.

CÂU HỎI 3: SV Trang Y6A4
- Thời gian thi nội trú có thay đổi không hay vẫn giữ nguyên tầm tháng 8
như mọi khi?
- Tiêu chuẩn thi nội trú có thay đổi không, nếu thi cả nội ngoại sản nhi thì
điều kiện cả 4 môn là trên 7 hay không, trong khi Y6 đã học qua 1 môn.
- Hình thức thi thay đổi vậy có list câu hỏi để ôn tập không vì nếu để học
toàn bộ câu hỏi thì kiến thức quá rộng, không đủ thời gian học liệu có xảy ra
trường hợp như khóa NT 31?
TRẢ LỜI:
PGS. Nguyễn Đức Hinh.
- Những khó khăn các bạn sinh viên trải qua thì tất cả các bạn sinh viên Y6 hiện
tại đều phải trải qua, điều kiện thi đều tương đồng với tất cả mọi người. Về vấn đề
xảy ra như nội trú 31, Nhà trường sẽ có phương pháp để có cách giải quyết phù hợp.
Thời điểm thi không thay đổi, tuy nhiên thời điểm thi tránh ảnh hưởng với thời
điểm nghĩa vụ quân sự.
- Nhà trường dự kiến sẽ lấy đủ 100 từ trên xuống.
- Việc ôn thi nội trú phải là 1 quá trình lâu dài.
PGS. Tạ Thành Văn.
- Đào tạo NT là đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu nên việc dự thi phải chấp
nhận tiêu chí thi như điểm các môn tất cả trên 7, muốn vào phải thỏa mãn các tiêu
chí Bộ đề ra.
- Nhà trường ko có chủ trương phụ đạo hoặc giới hạn đề cương, quan điểm là
không giới hạn, thời điểm thi vẫn là cuối tháng 8.
- Nếu các em tham khảo một số nước sẽ thấy như bên Mỹ thi chứng chỉ hành
nghề Y tại Mỹ phải thi tất cả các môn từ năm thứ nhất, vì vậy, nếu có thể thỏa mãn
các điều kiện thì mới đăng ký thi nội trú.
- Quy chế thi Nội trú đang được Bộ Y tế sửa đổi lại, tiêu chuẩn thế nào, phân cấp
cho trường làm gì, thi những môn gì thì hiện chưa có thông báo chính thức, trong 1
- 2 tháng nữa sẽ có.

CÂU HỎI 4: SV Phạm Văn Hoàn bí thư Y5 B
- Thắc mắc tại sao không đóng tiền bảo hiểm y tế thì phải ghi danh sách
nộp cô giáo vụ khối vì vậy mọi người nghĩ là bắt buộc.
- Danh sách tổ và ghi thêm thu tiền thư viện, khoản tiền này dùng vào
mục đích gì?
- Các anh chị không phải trường nhưng học ở các hệ ngoài trường thì
mượn tài liệu rất khó, không biết khi ra trường có mượn được không?
TRẢ LỜI:
PGS. Nguyễn Đức Hinh.
- Bảo hiểm y tế là bắt buộc tất cả sinh viên đều phải có trách nhiệm mua
BHYT.
- Đây là hoạt động chung thu một khoản phí như vậy để đóng góp cho hoạt
động của thư viện.
- Thư viện mở đối với tất cả các bạn sinh viên, học viên sau đại học, sẽ ghi
nhận ý kiến của các bạn đề nghị Thư viện xem xét lại.
CÂU HỎI 5: SV Trần Duy Hiến Y4B
- Mong muốn được tham gia học tập về lĩnh vực NCKH.
- Mong muốn chuyển các nội dung luận văn lên thư viện để SV có thể tra
cứu
- Đào tạo trực tuyến mới chỉ có Viện ĐTRHM cho phép truy cập còn các
môn khác không thể đăng ký tài khoản để vào xem các bài giảng.
- Nộp tiền học phí đến năm thứ 4 vẫn bị gọi lên đối chiếu, năm thứ 3 bị gọi
lên đối chiếu rồi, năm 4 vẫn bị đối chiếu từ năm 1.
TRẢ LỜI:
PGS. Nguyễn Đức Hinh.
- Năm nay hệ thống thu học phí đã khác đi nhiều, khẳng định năm nay sẽ
không có việc yêu cầu SV lên đối chiếu học phí nếu có mời SV gặp trực tiếp
Hiệu trưởng.
PGS. Lưu Ngọc Hoạt.
- Đánh giá cao câu hỏi của SV, NCKH không có trong hệ thống môn học, sinh
viên YHDP, YTCC thuận lợi hơn vì có môn Nghiên cứu sức khỏe CĐ

- Sẽ mở chương trình ngoại khóa nghiên cứu khoa học cho các bạn, mới mở 1
trung tâm về Nghiên cứu xã hội, những bạn sinh viên có nhu cầu đăng ký và Nhà
trường sẽ mở khóa học phục vụ các bạn.
CÂU HỎI 6: SV Toàn lớp trưởng Y1I
- Sinh viên cử nhân điều dưỡng, tiêu chí để có thể tham gia thi cử nhân điều
dưỡng tiên tiến, cử nhân điều dưỡng tiên tiến khác biệt gì với cử nhân bình
thường, cách thi như thế nào?
TRẢ LỜI:
PGS. Nguyễn Hữu Tú
- Về chương trình CNĐD tiên tiến, Bộ y tế muốn các trường nhập khẩu những
chương trình tốt của hệ thống các trường đại học top 200 trên thế giới để các trường
đại học của Việt Nam tiếp cận được các hệ thống đào tạo tiên tiến của thế giới.
- Trường ĐHYHN là trường Y duy nhất được thực hiện chương trình đào tạo cử
nhân ĐD tiên tiến, chương trình đào tạo hoàn toàn của các trường tiên tiến, đa phần
là học bằng tiếng Anh, giảng dạy bởi chính các cán bộ giảng dạy của trường có
chương trình này.Trường đại học đối tác là Long beach California đã đến thăm và
hài lòng về trình độ tiếng anh của sinh viên và điều kiện học tập của Trường Đại
học Y Hà Nội.
- Cơ hội sau khi học xong ngoài việc có bằng cử nhân, có tiếng Anh chuyên
ngành thành thạo, nhiều cơ hội tốt khi xin việc. Ngoài ra còn có cơ hội làm master
hoặc học thêm để hành nghề ở nước ngoài.
PGS. Nguyễn Đức Hinh.
- Hoan nghênh em đã lựa chọn ngành CNĐD, bản thân tôi đánh giá cao vai trò
của các điều dưỡng, điều dưỡng có vai trò vô cùng quan trọng trong việc chăm sóc
người bệnh, làm người bệnh hài lòng, khỏe mạnh. Trên thế giới cũng thấy được tầm
quan trọng trong việc đào tạo điều dưỡng, Nhà trường triển khai các chương trình
đào tạo tiên tiến do: Học chương trình đào tạo tiên tiến có thể sang làm việc ở 1 số
nước, nhu cầu ở 1 số nước về điều dưỡng là khá lớn. Nhiều bệnh viện liên doanh
trong nước cũng cần nhiều điều dưỡng có trình độ tiếng Anh.
- Học trong môi trường này có điều kiện giao tiếp tiếng anh rất tốt, chương trình
đào tạo điều dưỡng ở Thụy điển là 3 năm nhận bằng Bachelor, sẵn sàng xuất khẩu
sang cho chúng ta, hiện đang trong giai đoạn thảo luận để đi đến hợp tác.

- SV hỏi thêm về cách thức thi, thời gian thi, học phí?
PGS. Nguyễn Hữu Tú
- Đỗ điều dưỡng sẽ được đăng ký học chương trình tiên tiến, có sàng lọc đầu vào
tiếng Anh năm trước tuyển 40 SV, có 30 SV theo học, hy vọng năm nay sẽ tuyển 30
SV. Học phí có sự hỗ trợ của Chính phủ, theo quy chế Bộ giáo dục thì 15% đóng
góp là từ sinh viên, nhưng BGH đã thống nhất là để hỗ trợ sinh viên thì đóng học
phí như bình thường chỉ có thêm chi phí học thêm tiếng Anh.
CÂU HỎI 7: SV Trần Thị Phương Thảo Y3 YHD
- Môn học về NCKH được học muộn không khuyến khích được SV tham gia
NCKH, đề nghị bố trí học sớm hơn?
- Thư viện trường chỉ cho sv năm thứ 3 được mượn khóa luận, vì vậy như
vậy những bạn nghiên cứu sớm không mượn được?
- Ngành YHCT chú trọng học tiếng anh trong khi ngành YHDP cần tiếng
Anh thì lịch học lại nghỉ, trống rất lãng phí?
TRẢ LỜI:
PGS Nguyễn Đức Hinh.
- Đề nghị bãi bỏ những quy định không cần thiết và phức tạp hạn chế khả năng
tiếp cận khóa luận của các bạn tại thư viện.
PGS. Lưu Ngọc Hoạt.
- Cách tiếp cận giảng dạy muốn các bạn có thể làm khóa luận tốt nên để vào năm
cuối khi đã đủ kiến thức chuyên ngành và đã học những môn hỗ trợ cho nghiên cứu
khoa học. Hiện tại cũng có dự án Hà lan hỗ trợ để xây dựng chương trình cho
YHDP, sẽ tiếp thu ý kiến của các bạn.
- Viện Đào tạo YHDP YTCC có số lượng các thầy đông đảo, đủ tầm để hướng
dẫn các bạn, cũng như đủ đề tài cho các bạn.
CÂU HỎI 8: SV Y3B
- Thắc mắc tại sao cho thuê giảng đường trong khi trường thiếu giảng đường và
phải đợi các bạn cấp 3 tan thì mới được vào học tầm 9h – 9h30 tối?
- Hệ thống điện và hệ thống loa trong giảng đường như giảng đường 11 có thể
thấy vữa rơi xuống, nước ngập trong giảng đường?
- KTX thắc mắc về vấn đề giải quyết điện và nước cho các bạn?

TRẢ LỜI:
PGS. Nguyễn Đức Hinh.
- Ghi nhận ý kiến về giảng đường, sẽ đi kiểm tra thực tiễn xem sinh viên đã dùng
hết chỗ chưa hay thừa chỗ. Tiêu chí số 1 là bảo đảm quyền lợi cho sinh viên có chỗ
ngồi học.
TS. Đoàn Ngọc Xuân.
Về cơ sở vật chất kỹ thuật của Nhà trường:
- Phương châm mở rộng quy mô năng lực đào tạo vì vậy Bộ y tế cho phép sửa
chữa nâng cấp trường, tuy nhiên trong quá trình làm có nhiều vấn đề mong các bạn
sv thông cảm.
- Điêu kiện giảng đường đang được xây dựng với quy mô hơn nữa, và các cơ sở
vật chất trong giảng đường sẽ đảm bảo tốt hơn, cố gắng phấn đấu đến 15/11 sẽ ổn
định về cơ bản.
CÂU HỎI 9: SV Nguyễn Như Hoàng Y3H
- Tại sao vé gửi xe của trường lại đắt hơn so với quy định?
- Trường sau của trường xây dựng xong thấy sân toàn để cho ô tô gửi?
- Trong việc sửa chữa trường có nhiều điểm còn nguy hiểm, SV học tại GĐ 4
khoan ngay tầng trên giảng đường, vữa rơi xuống rất nguy hiểm, cơ sở vật
chất giảng đường có nhiều bàn ghế đã hư hỏng.
TRẢ LỜI:
TS. Đoàn Ngọc Xuân
- Hiện tại toàn bộ cảnh quan đang sửa chữa nên chưa hợp lý nhưng về lâu dài sẽ
dần hợp lý, sẽ phân khu quy chuẩn chỗ để xe, dân cư đề xuất có chỗ gửi xe trong
trường đại học y hà nội, cho để 200 xe, ở các góc trong trường ko phải sân trường,
về lâu dài sẽ điều chỉnh, khắc phục
- Việc gửi xe theo quy định của nhà nước, Ban đời sống của nhà trường sẽ kiểm
tra và xử phạt các đối tượng vi phạm và nhà trường sẽ xử lý kịp thời.
PGS. Nguyễn Đức Hinh.
- Sẽ có kiểm tra đột xuất không chỉ 1 lần, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

CÂU HỎI 10: SV Nguyễn Minh Trang Y1D
- Sinh viên mới vào trường chưa nắm được việc học thêm tiếng anh thời gian
nào, dạy tiếng anh chuyên ngành hay giao tiếp?
TRẢ LỜI:
ThS. Vũ Thị Ninh.
- Trả lời câu hỏi trước: theo khung chương trình của bộ giáo dục chỉ học có 3 học
phần học tiếng anh, học phần 4 năm thứ 3 và học phần 5 đều không học.
- Y1 có làm đơn xin học tiếng anh, các em nên làm việc với giáo vụ khối để sau
đó biết được nhu cầu, số lượng từ đó có học phí.
- Sẽ học tiếng Anh chuyên ngành luôn, ôn lại cả ngữ pháp và chuyên ngành từ
tiếng Anh
PGS. Nguyễn Hữu Tú
- Khung chương trình có thể chưa phù hợp trong hoàn cảnh mới có thể điều
chỉnh, đề nghị viện đào tạo YHDP YTCC, nếu thấy có thể sắp xếp để kéo dài thời
gian học tiếng Anh thì có thể tăng thêm.
CÂU HỎI 11: SV Dũng Y5G
- Chúng em nhận được thông báo thu phí thư viện 30.000đ/ năm/SV,
khoản tiền rất lớn, sử dụng vào mục đích gì, hưởng lợi như thế nào, dịch vụ
ngoài khác thì vẫn phải mất tiền, trong khi ko phải tất cả sinh viên đều lên
thư viện?
- Sinh viên trường nếu chuyển từ trạm y tế lên bệnh viện ĐH Y có được
hưởng BH đúng tuyến?
- Dãy nhà sắp được thu để cho bệnh viện, thắc mắc không rõ sao bệnh
viện quy hoạch thành khu mà rải rác để bệnh nhân đi lại mất mỹ quan.
- Khu căng tin đằng sau hội trường có được Nhà trường cho phép không
vì mất mỹ quan?
TRẢ LỜI:
PGS. Nguyễn Đức Hinh.
- Tất cả các hoạt động diễn ra trong Nhà trường chúng tôi đều có phân cấp quản lý.
ThS. Nguyễn Cẩm Nhung.

- Phí thư viện 50% để phục vụ ngoài giờ, ngoài ra còn có các chi phí cho thư viện
như phục vụ buổi gặp bạn đọc hoặc sửa chữa trong thư viện, còn lại tiền dành cho
sửa chữa cơ sở vật chất như điều hòa...Có tham khảo thư viện các trường, có tính
toán hợp lý trình qua ban giám hiệu, tài chính trực tiếp thu có biên lai.
- Số tiền thu mượn sách dùng để tu sửa sách.
TS. Bùi Văn Lệnh.
- Tất cả các chế độ bảo hiểm dành cho bất kỳ ai, từ phòng y tế chuyển đúng tuyến
sẽ được hưởng đúng tuyến như chế độ hiện hành.
TS. Đoàn Ngọc Xuân
- Hiện nay bệnh viên từng bước thực hiện đúng mục tiêu của mình, ngoài nghiên
cứu đào tạo sau đại học còn đi vào hoạt động chuyên ngành là nơi thực tập phát
triển của các em.
- Hiện nay cố gắng mở rộng bệnh viên trong phạm vi cho phép, phía sau được
xác định trong quy hoạch, 1 số bộ môn thực tập sẽ trả lại cho nhà trường, nhà E5 sẽ
chuyển thành nhà chuyên môn cho nhiều đơn vị hoạt động nghiên cứu, đào tạo y
học. Việc vận chuyển bệnh nhân từng bước rút dần.
- Nhà trường sẽ cố gắng vừa đảm bảo việc học sinh viên, mở rộng bệnh viện
trong giới hạn có thể và đảm bảo cho các bộ môn.
CÂU HỎI 12: SV Y4
- Giảng đường B3, có 1 số bạn trường ngoài vẫn vào khu giảng đường B3 để
đánh bóng rổ ở tầng 2 khu giảng đường B3, mong muốn các thầy quan tâm
nhiều hơn và nhắc nhở các đối tượng khu giảng đường B3?
TRẢ LỜI:
TS. Đoàn Ngọc Xuân
- Vấn đề nhiều người từ ngoài vào, Nhà trường đang rất cố gắng để ngăn trường
ngoài vào, tuy nhiên không thể 1 sớm 1 chiều, việc chấm dứt ngay mà vấn đề này
cần có thời gian.
CÂU HỎI 13: SV Y4
- Các sinh viên trường khác đến thuê địa điểm trường mình học ở giảng
đường B3 thường xuyên mua thuốc lá, tụ tập, làm ảnh hưởng hình ảnh sinh
viên trường Y, mong Nhà trường có quy định chặt chẽ?.

TRẢ LỜI:
PGS. Nguyễn Đức Hinh.
- Sẽ lưu tâm tới vấn đề này, đề nghị đội xung kích sinh viên phát huy vai trò xung
kích, phòng bảo vệ cũng lưu tâm vấn đề này, phát huy trách nhiệm của đơn vị mình.
CÂU HỎI 14: Học viên cao học 19, tầng 4 nhà E5
- Thực hiện chấm dứt hợp đồng các nhà E5 vào cuối tháng 10, mục đích tiếp
theo sử dụng của nhà E5, mong Nhà trường tạo điều kiện để học viên Cao học
có thể ở lại nhà E5.
TRẢ LỜI:
PGS Nguyễn Đức Hinh.
Đây là vấn đề khó khăn chúng tôi chia xẻ với các em, chúng tôi cũng rất băn
khoăn khi chuyển đổi công năng Nhà E5, thành thực xin lỗi các học viên vì trong
hoàn cảnh khó khăn này mong mọi người cùng chung tay chia sẻ khó khăn với nhà
trường để phục vụ hoạt động chung của Nhà trường.
CÂU HỎI 15: Học viên SĐH
Việc một số học viên cao học chuyển sang nhà E3, một số phải tìm chỗ ngoài,
liệu có thể thêm giường vào KTX E3 vì điều kiện không có để thuê địa điểm
ngoài?
TRẢ LỜI:
PGS. Nguyễn Đức Hinh.
- Sẽ ghi nhận ý kiến này, cám ơn các bạn đã đưa ra 1 giải pháp, không hứa trước
nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
CÂU HỎI 16: SV Y2I
Lớp có 128 sinh viên ghép với lớp khác, 200 sinh viên mà sắp xếp ở giảng
đường rất nhỏ, như giảng đường 3, không đủ chỗ cho tất cả các sinh viên.
Mong tổ giảng đường sắp xếp hợp lý hơn cho sinh viên.
TRẢ LỜI:
TS. Đoàn Ngọc Xuân.
- Sắp xếp trên cơ sở đối tượng học và chương trình học, hiện tại nhiều lớp nhập
lớp với nhau, đề nghị các bộ phận chức năng nghiên cứu lại và bố trí hợp lý hơn.

CÂU HỎI 17: SV Y6A2
- Thắc mắc trong thi chuyên khoa lẻ, có phải thi khác không?
- Giới hạn ôn thi từng môn, mong có 1 giới hạn rộng vì học cả lâm sàng, lý
thuyết, kiến thức học để thi là chương trình học lý thuyết hay chương trình
học lâm sàng, vì học lâm sàng cả đời không hết.
- Có 1 số ngành đào tạo tuyển sinh cao học ngay sau tốt nghiệp, sau khi tốt
nghiệp có học tiếp lên được luôn không?
TRẢ LỜI:
PGS. Nguyễn Đức Hinh.
Vẫn hình thức thi chung dự kiến thi 8 lấy 5.
PGS. Tạ Thành Văn.
- Học liên tục sau tốt nghiệp đại học: Ngành y là ngành đặc thù đòi hỏi phải có
thâm niên công tác mới có thể học lên cao học, hoặc 1 số ngành đặc biệt hơn nữa
đòi hỏi chuyên khoa định hướng không có học liên tục lên sau tốt nghiệp.
PGS Nguyễn Đức Hinh.
- Thi theo chương trình học lý thuyết, hỏi theo các bài học lý thuyết trên giảng
đường
CÂU HỎI 18: Lê Đình Tín HV Cao học
- Giờ giảng ít chủ yếu đọc sách và đi lâm sàng, giảng lâm sàng ít
- Ý kiến với bộ về việc tăng cường đào tạo sau đại học.
- Sau đại học ở rất xa về học, không biết ở đâu, xin nhà trường xin lại tầng
4 và các phòng xin thêm 1 năm để không bị dở dang.
TRẢ LỜI:
PGS. Nguyễn Đức Hinh.
- Đề xuất tăng cường đào tạo sau đại học là đề nghị hợp lý tuy nhiên chưa năm
nào Nhà trường tuyển sinh đủ số chỉ tiêu của Bộ.
- Về vấn đề hoc tập, thầy giáo giảng ít, học sau đại học việc giảng không phải
quan trọng mà tự học, tự tìm tòi rồi hỏi thầy. Sẽ có ý kiến với các thầy cô để
truyền đạt bài giảng nhiều hơn.

- Quy hoạch trường từ năm 1961 đến giờ vẫn chưa thực hiện xong bởi nhiều lý
do, trong khi diện tích đã bị thu hẹp lại, ý kiến của học viên sẽ được ghi nhận và
xem xét.
CÂU HỎI 19: SV Y3
- Thu tiền dành cho thư viện còn thu tiền học ngoài giờ như thứ 7, thu thẻ
học ngoài giờ.
- Căng tin gần cho nhà xe cán bộ cũ có biển kinh doanh Yến sào, có dành
cho sinh viên không?
- Việc dán tờ rơi poster mất mỹ quan trường.
TRẢ LỜI:
PGS. Nguyễn Đức Hinh.
- Sẽ thiết kế 1 chỗ tập trung để dán thông báo cho sinh viên.
- Căng tin dành cho tất cả mọi người.
ThS. Nguyễn Cẩm Nhung.
- Không thu tiền thêm bất kỳ khoản nào ngoài 30.000đ
CÂU HỎI 20: SV Y2I
Chương trình đào tạo cử nhân ĐD sau đại học, định hướng của cử nhân điều
dưỡng sau đại học?
TRẢ LỜI:
PGS. Nguyễn Hữu Tú.
- Khoa điều dưỡng đã có kế hoạch chuẩn bị đào tạo master liên kết với nước
ngoài, cụ thể là Thụy Điển sẽ có trong thời gian sắp tới.
III/ Kết thúc:
TS. Phạm Ngọc Minh tuyên bố kết thúc chương trình đối thoại: 21h 33’.
ĐẠI DIỆN TỔ THƯ KÝ

Bùi Thị Huyền Ngân

CHỦ TỌA

Nguyễn Đức Hinh

