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ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 KHOA DƯỢC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 *** 
    Số:……/TB-KD-ĐT Tp. HCM, ngày     tháng 10 năm 2017 
V/v tổ chức thi tốt nghiệp Dược sĩ đại học 
          năm 2017- đợt 2 

 
 

THÔNG BÁO 
V/v tổ chức thi tốt nghiệp Dược sĩ đại học năm 2017 

Đợt 2 
 
 

Căn cứ kế hoạch giảng dạy năm học 2016-2017 của ĐHYD TP.HCM,  
Căn cứ quyết định 617/QĐ-ĐHYD ngày 15/3/2017 của Hiệu trưởng ĐHYD 

TP.HCM về quy định thi tốt nghiệp năm 2017. 
 
Ban Chủ nhiệm Khoa thông báo: 

 
1. Bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp DSĐH 
- Thời hạn nộp Khóa luận hoàn chỉnh về cho thư ký hội đồng: 01/11/2011 
- Thời gian báo cáo: tiểu ban đăng ký ngày bảo vệ khoá luận trước ngày 08/11/2017 
 
2. Thi môn Lý thuyết tổng hợp 
2.1. Thi trắc nghiệm  
a. Bài thi thứ nhất: thời gian thi lúc 7h00 ngày 01/11/2017 
- Đối với Sinh viên lớp Dược Chính quy 2012 và Sinh viên Dược Chính quy 2011 trả nợ thi 
lần 2 (Sinh viên học theo chương trình định hướng chuyên ngành) sẽ thi tổ hợp gồm 04 môn: 
Hoá dược (60 câu trắc nghiệm), Dược lý (60 câu trắc nghiệm), Kiểm nghiệm (40 câu trắc 
nghiệm) và Công nghiệp dược (40 câu trắc nghiệm). 
- Đối với Sinh viên lớp Dược Liên thông, Dược Chính quy từ khoá 2010 trở về trước trả nợ 
thi lần 2 và Sinh viên lớp Dược Văn Bằng 2 2014 và các khoá Văn bằng 2 trở về trước trả nợ 
thi lần 1 (Sinh viên học theo chương trình không theo định hướng chuyên ngành) sẽ thi tổ hợp 
gồm 04 môn: Hoá dược (60 câu trắc nghiệm), Dược lý (60 câu trắc nghiệm), Kiểm nghiệm 
(40 câu trắc nghiệm) và Công nghiệp dược (40 câu trắc nghiệm) 
b. Bài thi thứ hai: thời gian thi lúc 7h00 ngày 03/11/2017 
- Đối với Sinh viên lớp Dược Chính quy 2012 và Sinh viên Dược Chính quy 2011 trả nợ thi 
lần 2 (Sinh viên học theo chương trình định hướng chuyên ngành) sẽ thi tổ hợp gồm 04 môn: 
Bào chế (60 câu trắc nghiệm), Dược liệu (60 câu trắc nghiệm), Dược lâm sàng (40 câu trắc 
nghiệm) và Quản lý dược (40 câu trắc nghiệm). 
- Đối với Sinh viên lớp Dược Liên thông, Dược Chính quy từ khoá 2010 trở về trước trả nợ 
thi lần 2 và Sinh viên lớp Dược Văn Bằng 2 2014 và các khoá Văn bằng 2 trở về trước trả nợ 
thi lần 1 (Sinh viên học theo chương trình không theo định hướng chuyên ngành) sẽ thi tổ hợp 
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gồm 03 môn: Bào chế (75 câu trắc nghiệm), Dược liệu (75 câu trắc nghiệm) và Quản lý dược 
(50 câu trắc nghiệm) 
2.2. Thi vấn đáp 
- Đối với Sinh viên lớp Dược Chính quy 2012 và Sinh viên Dược Chính quy 2011 về trả nợ 
thi lần 2 (Sinh viên học theo chương trình định hướng chuyên ngành): thi vấn đáp bắt đầu 
lúc 7g00 ngày 06/11/2017. Danh sách thi sẽ do Ban QLĐT công bố. 
- Đối với Sinh viên lớp Dược Liên thông, Dược Chính quy từ khoá 2010 trở về trước 
trả nợ thi lần 2 và Sinh viên lớp Dược Văn Bằng 2 2014 và các khoá Văn bằng 2 trở về 
trước trả nợ thi lần 1 (Sinh viên học theo chương trình không theo định hướng chuyên 
ngành): thi vấn đáp từ lúc 13g00 ngày 06/11/2017 đến ngày 08/11/2017. Danh sách 
thi sẽ do Ban QLĐT công bố. 
 
3. Lưu ý dành cho thí sinh 
a. Nội quy thi và thời gian 
- Sinh viên mang Thẻ dự thi là Thẻ sinh viên được cấp bởi Đại học Y Dược Tp. HCM 
hoặc thẻ Ra vào cổng được cấp bởi Khoa Dược. 
- Sinh viên chỉ được mang vào phòng thi: bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước 
tính, máy tính điện tử không có thẻ nhớ và không có chức năng soạn thảo văn bản. 
Không được mang vào phòng thi điện thoại di động và thiết bị ghi hình, phát hình. 
- Sinh viên tuân thủ quy chế thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sẽ bị kỷ 
luật nếu vi phạm quy chế thi. 
- Thí sinh có mặt trước phòng thi 30 phút để điểm danh và làm thủ tục dự thi. 
b. Trang phục 
- Thi lý thuyết: mặc trang phục nghiêm túc, áo sơ mi, quần sậm màu (nam bỏ áo vào 
quần), mang giày hoặc dép có quai hậu và mang bảng tên, thẻ sinh viên hoặc giấy tờ 
tuỳ thân có dán ảnh. 
- Thi vấn đáp và bảo vệ khoá luận: nam mặc áo sơ mi bỏ áo vào quần sậm màu, thắt 
cravat; nữ mặc áo dài; mang giày hoặc dép có quai hậu và mang bảng tên, thẻ sinh 
viên hoặc giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh. 
 
Trân trọng./. 

                 TRƯỞNG KHOA 
                   
 
 
Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 
- Phòng đào tạo; 
- Các BM, Ban, TT; 
- Sinh viên các lớp; 
- Website;                          
- Lưu: VT. 
 


