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ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 

PHẠM NGỌC THẠCH 
  

Số: 3901/TB-TĐHYKPNT-VNGFM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
 

          Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc xét tuyển đầu vào Chương trình liên kết đào tạo Bác sĩ Y khoa với 

Đại học Johannes Gutenberg Mainz, CHLB Đức năm học 2020 - 2021 

 

 

Căn cứ quy chế đào tạo Bác sĩ Y khoa của Bộ Giáo dục & Đào tạo CHLB Đức 

và nước CHXHCN Việt Nam; 

Căn cứ công văn số 3398/UBND-VX ngày 5/7/2013 về việc chấp thuận đề án 

liên kết đào tạo bác sĩ đa khoa giữa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại 

học Y khoa Johannes Gutenberg - University Mainz (CHLB Đức) của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ đề án liên kết đào tạo bác sĩ đa khoa giữa Trường Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc Thạch và Đại học Y khoa Johannes Gutenberg - University Mainz 

(CHLB Đức) được hiệu trưởng hai trường phê duyệt; 

Căn cứ công văn 6693/BGDĐT-ĐTVNN ngày 30/9/2013 về việc cho phép triển 

khai chương trình liên kết đào tạo bác sĩ đa khoa giữa Trường Đại học Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch và Đại học Y khoa Johannes Gutenberg - University Mainz (CHLB Đức) 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo, 

 
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo kế hoạch xét tuyển đầu vào 

chương trình liên kết đào tạo bác sĩ y khoa thuộc Khoa Y Việt - Đức, cụ thể như sau: 

 

1. Đối tượng xét tuyển: 

Sinh viên trúng tuyển vào ngành bác sĩ đa khoa hệ chính quy của Trường Đại 

học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. 

  2. Chỉ tiêu xét tuyển: 50 sinh viên 

3. Điều kiện tham gia xét tuyển: 

3.1. Trình độ ngoại ngữ (Anh văn): kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết tốt, có thể 

nghe hiểu bài giảng của giảng viên nước ngoài, trình độ Anh ngữ theo khung CEFR 

B2, tương đương IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 75. Trường hợp chưa có chứng chỉ 
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ngoại ngữ sẽ được kiểm tra đầu vào và cho nợ lại chứng chỉ nêu trên tối đa 12 tháng. 

3.2. Trình độ ngoại ngữ của sinh viên sau tốt nghiệp: 

- Đức ngữ (bắt buộc): CEFR C1, tương đương Goethe-Zertifikat C1, 

TestDAF 5 trước năm đào tạo thứ 5. 

- Anh ngữ (khuyến cáo): CEFR C1, tương đương IELTS 7.0 hoặc 

TOEFL iBT 110 trước khi tốt nghiệp. 

3.3. Cam kết của bản thân và gia đình trong việc tham gia suốt 6 năm của 

chương trình đào tạo. 

4. Hình thức xét tuyển: 

4.1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (theo mẫu) 

       Thời gian: từ 12/10/2020 đến hết ngày 23/10/2020  

4.2. Các ứng viên sẽ được phỏng vấn trực tiếp với Hội đồng tuyển sinh của Khoa 

Y Việt - Đức (Đại học Johannes Gutenberg Mainz và Trường Đại học Y Khoa Phạm 

Ngọc Thạch) vào các ngày 29/10/2020 và ngày 30/10/2020. 

- Nhóm đã có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: không cần sát hạch ngoại ngữ đầu 

vào. 

- Nhóm chưa có chứng chỉ quốc tế: ứng viên sẽ trải qua kỳ kiểm tra sách hạch 

ngoại ngữ vào ngày 27/10/2020 (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau). 

  5. Tiêu chuẩn xét tuyển: 

5.1. Ưu tiên 1: Điểm đánh giá phỏng vấn và điểm ngoại ngữ từ cao xuống thấp 

theo thang điểm đánh giá chung của Hội đồng tuyển sinh thuộc Khoa Y Việt - Đức. 

5.2. Ưu tiên 2: Điểm trúng tuyển đầu vào từ cao xuống thấp tại kỳ thi tuyển sinh 

đại học năm 2020. 

6. Chương trình đào tạo: 

6.1. Thời gian đào tạo: 06 năm 03 tháng. 

6.2. Chương trình: theo chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa Việt Nam và 

chương trình của Đại học Y khoa Johannes Gutenberg - University Mainz, CHLB 

Đức gồm 6 năm 3 tháng học theo tín chỉ (tiêu chuẩn Châu Âu) với 30% chương trình 

được giảng dạy bằng tiếng Anh, tiếng Đức và 70% được giảng dạy bằng tiếng Việt. 

* Sinh viên Khoa Y Việt - Đức phải trải qua 03 kỳ thi quốc gia của CHLB 

Đức sau mỗi giai đoạn; thi cùng ngày - cùng giờ - cùng đề với tất cả mọi sinh viên y 

khoa tại CHLB Đức và được tổ chức, thực hiện bởi Viện Khảo thí Quốc gia về Y 

Dược của CHLB Đức - IMPP (Institut für Medizinische und Pharmazeutische 

Prüfungsfragen) 

+ Kỳ thi M1: vào cuối năm thứ 2 (đề thi được biên dịch từ tiếng Đức sang 

tiếng Anh) với nội dung thi bao gồm các môn khoa học cơ bản và y học cơ sở);  

+ Kỳ thi M2: vào cuối năm thứ 5 (đề thi bằng tiếng Đức) với nội dung bao 

gồm các môn y học lâm sàng) và; 

+ Kỳ thi tốt nghiệp vào cuối năm thứ 6 - M3 tại các bệnh viện thực hành của 
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CHLB Đức (năm thực hành lâm sàng). 

6.3. Năm thực tập lâm sàng (năm thứ 6 của chương trình đào tạo): sinh viên 

thực hành tại các bệnh viện giảng dạy (teaching hospitals) tại thành phố 

Braunschweig và thành phố Mainz, CHLB Đức. Kết thúc Năm Thực Hành sinh viên 

sẽ tham dự kỳ thi M3 (vấn đáp lâm sàng) được tổ chức tại CHLB Đức để tốt nghiệp. 

7. Địa điểm học tập: 

7.1 Từ Năm I đến Năm V: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và các 

bệnh viện, cơ sở y tế được chọn lọc tại TP.Hồ Chí Minh; 

7.2. Năm VI: thực hành lâm sàng tại các các bệnh viện giảng dạy tại  

thành phố Braunschweig; thành phố Mainz; thành phố Wolfenbuttel; thành phố 

Wolfburg và Bệnh viện của Đại học Y khoa Johannes Gutenberg - University Mainz, 

CHLB Đức. 

8. Văn bằng: 

8.1. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cấp bằng Bác sĩ đa khoa (nằm 

trong hệ thống văn bằng giáo dục quốc dân của Việt Nam). 

8.2. Hiệu trưởng trường Đại học Y khoa Johannes Gutenberg - University 

Mainz; Viện Khảo thí Quốc gia về Y Dược của CHLB Đức - IMPP cấp các Giấy 

chứng nhận kết quả tương đương trình độ Bác sĩ Y khoa của CHLB Đức. 

8.3. Giấy phép hành nghề Y khoa tại CHLB Đức (nếu đáp ứng đủ điều kiện). 

8.4. Giấy tờ liên quan để tham gia vào các khóa đào tạo sau đại học, chuyên 

khoa tại CHLB Đức cũng như tại Việt Nam. 

9. Học phí: 

9.1. Học phí từng năm học: 195.000.000 VNĐ/năm (2 học kỳ) 

(Một trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn). 

9.2. Học phí có thể được điều chỉnh theo từng năm học nhưng không tăng vượt 

quá 10%/năm. 

9.3. Đóng 2 lần/năm theo từng học kỳ. 

9.4. Học phí không bao gồm chi phí ăn ở, di chuyển và các chi phí khác. 

10. Hồ sơ đăng ký xét  tuyển: 

10.1. Đơn đăng ký (đính kèm) với đầy đủ thông tin. Mẫu đơn đăng ký tải về từ 

website www.pnt.edu.vn 

10.2. Ảnh 3x4: 06 ảnh (không quá 06 tháng) 

10.3. Chứng chỉ ngoại ngữ (Anh văn) còn giá trị sử dụng (bản photo, có đối 

chiếu bản chính) 

11. Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ  sơ: 

11.1. Địa điểm: Văn phòng Khoa Y Việt - Đức (Lầu 3, khu A1), Trường Đại học 

Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 

11.2. Thời gian: từ 9h00 ngày 12/10/2020 đến hết ngày 23/10/2020. 

http://www.pnt.edu.vn/
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11.3. Mọi thông tin chi tiết về chương trình đào tạo, sinh viên có thể tham khảo 

tại website: kyvd.pnt.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Khoa Y Việt - Đức 

hoặc ThS.Ngô Minh Nhật (SĐT: 0909 936 250); ThS.Đoàn Thị Diễm Duyên (SĐT: 

0904 447 161). 
 

 
Nơi nhận: 

- Các lớp Y 2020; 

- UBND TP.HCM (để báo cáo); 

- Sở Nội vụ TP.HCM (để báo cáo); 

- Sở Y tế TP.HCM (để biết); 

- BGH TĐHYKPNT (để báo cáo); 

- VP.VGFM (để thực hiện); 

- P.CNTT (để đăng Website); 

- Phòng, Ban, Khoa và BM (để biết); 

- Lưu VT; VP.VNGFM.2b.18b 

HIỆU TRƯỞNG 
  

              (đã ký & đóng dấu) 

 

 
PGS.TS.BS.Ngô Minh Xuân 

 

http://www.pnt.edu.vn/

