
PHÂN BỐ THỜI GIAN ĐÀO TẠO  

CHUYÊN KHOA I NIÊN KHÓA 2018-2020 

BÁC SĨ NỘI TRÚ NIÊN KHÓA 2018-2021 

 

LỊCH HỌC CHUNG 

 THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

SÁNG Bộ môn Bộ môn Bộ môn Bộ môn Bộ môn 

CHIỀU Môn 

chung 

Bộ môn Môn 

chung 

Môn 

chung 

Môn 

chung 

 

I) LỊCH HỌC CÁC MÔN CHUNG: 

THỜI GIAN HỌC MÔN HỌC ĐỐI TƯỢNG 

Từ 24/12/18 đến 11/03/19 TRIẾT HỌC CK1, CH, BSNT 

Từ 28/12/18 đến 11/05/19 NGOẠI NGỮ CK1 

Từ 03/05/19 đến 24/08/19 NGOẠI NGỮ BSNT, CH 

Từ 28/12/18 đến 22/03/19 SƯ PHẠM Y HỌC BSNT 

- Nghỉ tết âm lịch: từ 28/01/2019 đến 08/02/2019 

 

II) CÁC MÔN CƠ SỞ  HỖ TRỢ: 

THỜI GIAN HỌC MÔN HỌC 

Từ 26/12/18 đến 04/05/19 GIẢI PHẪU 

Từ 27/12/18 đến 27/04/19 SINH LÝ 

Từ 02/05/19 đến 31/08/19 MIỄN DỊCH 

Từ 18/03/19 đến 10/06/19 RĂNG HÀM MẶT 

Từ 01/07/19 đến 26/08/19 GIẢI PHẪU BỆNH 

Từ 19/02/19 đến 07/05/19 NHIỄM 

Từ 19/02/19 đến 07/05/19 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

 

- Do bộ môn quản lý, tổ chức học và thi, chấm dứt vào tháng 08/2019 



- Phần cơ sở và hỗ trợ, chuyên ngành tự chọn: học viên sẽ đăng ký tại Bộ môn và 

tổng hợp danh sách gửi về Phòng Sau đại học chậm nhất là 15/01/2019 để tổ 

chức 

- Chứng chỉ Mắt và TMH: học tập trung 2 tuần (bao gồm cả lâm sàng và lý thuyết) 

từ 19/08 đến 30/08/2019 tại bệnh viện Mắt và Bộ môn Tai Mũi Họng 

- Một số chứng chỉ hỗ trợ khác (Nội tiết, Thần kinh, Ngoại thần kinh, Phẫu thuật thực 

hành….): các lớp liên hệ với phòng Sau đại học để sắp xếp thời gian đi lâm sàng 

 

III) CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH:  

- Do bộ môn quản lý, tổ chức học và thi 

- Trưởng nhóm thực tập cần liên hệ phòng Quản lý thực hành lâm sàng (lầu 3 khu 

A2) để nhận giấy giới thiệu thực tập trước khi đến Bệnh viện.  

- Học viên phải liên hệ trực tiếp với bộ môn để biết lịch học chi tiết. 

- Bộ môn sắp xếp lịch chi tiết gửi về Phòng Sau đại học để theo dõi và sắp xếp 

phòng học. 

- Học viên phải thường xuyên cập nhật thông tin về lịch học và lịch thi các môn 

chuyên ngành tại Phòng Sau đại học và trang web của trường: 

www.pnt.edu.vn/đơn vị trực thuộc/Phòng-Ban chức năng/ Phòng Sau đại học 

 

IV) ĐỀ TÀI LUẬN VĂN BSNT: 

- Các học viên BSNT sẽ trình đề cương vào cuối năm thứ 2 từ tháng 06-07/2020. 

Sau đó, bộ môn sẽ thống nhất tên đề tài và người hướng dẫn gửi về Phòng sau đại 

học ra quyết định chậm nhất ngày 30/09/2020 

- Các học viên cần giấy giới thiệu đi lấy số liệu và giấy thông qua Hội đồng Y đức 

của trường sẽ làm đơn theo mẫu và gửi về Phòng Sau đại học 

- Viết luận văn từ 06-09/2021 

- Trình luận văn trong tháng 10/2021.  

- Tất cả học viên trình luận văn không đúng trong thời gian trên sẽ được chuyển 

xuống khóa sau 

- Luận văn phải tiến hành theo quy định của Phòng Sau đại học 

 

PHÂN BỐ THỜI GIAN ĐÀO TẠO BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II 

http://www.pnt.edu.vn/đơn


NIÊN KHÓA 2018-2020 

 

LỊCH HỌC CHUNG 

 THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

SÁNG Bộ môn Bộ môn Bộ môn Bộ môn Bộ môn 

CHIỀU Môn 

chung 

Môn 

chung 

Môn 

chung 

Bộ môn Môn 

chung 

 

I) LỊCH HỌC CÁC MÔN CHUNG: 

THỜI GIAN HỌC MÔN HỌC ĐỐI TƯỢNG 

Từ 25/12/18 đến 12/03/19 TIN HỌC NÂNG CAO CK2 

Từ 24/12/18 đến 04/03/19 Y ĐỨC NGHIÊN CỨU Y SINH CK2 

Từ 28/12/18 đến 22/03/19 SƯ PHẠM Y HỌC CK2 

Từ 17/04/19 đến 06/07/19 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CK2 

- Nghỉ tết âm lịch: 28/01/2019 đến 08/02/2019 

II) CÁC MÔN CƠ SỞ  HỖ TRỢ: 

THỜI GIAN HỌC MÔN HỌC 

Từ 19/02/19 đến 07/05/19 NHIỄM 

Từ 19/02/19 đến 07/05/19 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

Từ 19/03/19 đến 28/05/19 RĂNG HÀM MẶT 

Từ 11/03/19 đến 13/05/19 MIỄN DỊCH 

Từ 12/02/19 đến 19/03/19 GIẢI PHẪU BỆNH 

 

- Do bộ môn quản lý, tổ chức học và thi, chấm dứt vào tháng 08/2019 

- Chứng chỉ Mắt và TMH: học tập trung 2 tuần (bao gồm cả lâm sàng và lý thuyết) 

từ 19/08 đến 30/08/2019 tại bệnh viện Mắt và Bộ môn Tai Mũi Họng 

- Chứng chỉ giải phẫu bệnh: dành cho học viên chuyên khoa 2. Các lớp tự liên hệ 

Bộ môn Giải phẫu bệnh để sắp xếp chuyên đề. 

- Một số chứng chỉ hỗ trợ khác (Nội tiết, Thần kinh, Ngoại thần kinh, Phẫu thuật thực 

hành….): các lớp liên hệ với phòng Sau đại học để sắp xếp thời gian đi lâm sàng 

III) CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH:  



- Do bộ môn quản lý, tổ chức học và thi 

- Học viên phải liên hệ trực tiếp với bộ môn để biết lịch học chi tiết. 

- Trưởng nhóm thực tập liên hệ phòng Quản lý thực hành lâm sàng (lầu 3 khu A2) 

để lấy giấy giới thiệu thực tập lâm sàng trước khi đến bệnh viện.  

- Bộ môn sắp xếp lịch chi tiết gửi về Phòng sau đại học để theo dõi và sắp xếp 

phòng học 

- Học viên phải thường xuyên cập nhật thông tin về lịch học và lịch thi các môn 

chuyên ngành tại Phòng sau đại học và trang web của trường: 

www.pnt.edu.vn/đơn vị trực thuộc/Phòng-Ban chức năng/ Phòng Sau đại học 

IV) ĐỀ TÀI LUẬN VĂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II: 

- Các học viên chuyên khoa 2 sẽ trình đề cương từ tháng 06-08/2019. Sau đó, bộ 

môn sẽ thống nhất tên đề tài và người hướng dẫn gửi về Phòng Sau đại học ra 

quyết định chậm nhất ngày 31/08/2019 

- Các học viên cần giấy giới thiệu đi lấy số liệu và giấy thông qua Hội đồng Y đức 

của trường sẽ làm đơn theo mẫu và gửi về Phòng sau đại học 

- Viết luận văn từ 06-09/2020 

- Trình luận văn trong tháng 10/2020.  

- Học viên trình luận văn không đúng thời hạn sẽ được chuyển xuống khóa sau 

- Luận văn phải thực hiện theo đúng quy cách của Phòng Sau đại học. 

http://www.pnt.edu.vn/đơn


 

PHÂN BỐ THỜI GIAN ĐÀO TẠO CAO HỌC 

NIÊN KHÓA 2018-2020 

LỊCH HỌC CHUNG 

 THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

SÁNG Bộ môn Bộ môn Bộ môn Bộ môn Bộ môn 

CHIỀU Môn 

chung 

Bộ môn Môn 

chung 

Môn 

chung 

Môn 

chung 

 

I) LỊCH HỌC CÁC MÔN CHUNG: 

THỜI GIAN HỌC MÔN HỌC ĐỐI TƯỢNG 

Từ 24/12/18 đến 11/03/19 TRIẾT HỌC CK1, CH, BSNT 

Từ 03/05/19 đến 24/08/19 NGOẠI NGỮ BSNT, CH 

- Nghỉ tết âm lịch: từ 12/02/2018 đến 23/02/2018 

 

II) CÁC MÔN CƠ SỞ  HỖ TRỢ VÀ CHUYÊN NGÀNH: 

THỜI GIAN HỌC MÔN HỌC 

Từ 26/12/18 đến 04/05/19 GIẢI PHẪU 

Từ 27/12/18 đến 27/04/19 SINH LÝ 

Từ 02/05/19 đến 31/08/19 MIỄN DỊCH 

Từ 18/03/19 đến 10/06/19 RĂNG HÀM MẶT 

Từ 01/07/19 đến 26/08/19 GIẢI PHẪU BỆNH 

Từ 19/02/19 đến 07/05/19 NHIỄM 

Từ 19/02/19 đến 07/05/19 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

 

- Do bộ môn quản lý, tổ chức học và thi, chấm dứt vào tháng 08/2019 

- Phần cơ sở và hỗ trợ, chuyên ngành tự chọn: học viên sẽ đăng ký tại Bộ môn và 

tổng hợp danh sách gửi về Phòng Sau đại học chậm nhất là 15/01/2019 để tổ chức 

- Chứng chỉ Mắt và TMH: học tập trung 2 tuần (bao gồm cả lâm sàng và lý thuyết) 

từ 19/08 đến 30/08/2019 tại bệnh viện Mắt và Bộ môn Tai Mũi Họng 



- Một số chứng chỉ hỗ trợ khác (Nội tiết, Thần kinh, Ngoại thần kinh, Phẫu thuật thực 

hành….): các lớp liên hệ với phòng Sau đại học để sắp xếp thời gian đi lâm sàng 

III) CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH:  

- Do bộ môn quản lý, tổ chức học và thi 

- Học viên phải liên hệ trực tiếp với bộ môn để biết lịch học chi tiết. 

- Trưởng nhóm thực tập liên hệ phòng Quản lý thực hành lâm sàng để lấy giấy giới 

thiệu đi thực tập lâm sàng tại bệnh viện. 

- Bộ môn sắp xếp lịch chi tiết gửi về Phòng sau đại học để theo dõi và sắp xếp 

phòng học 

- Học viên phải thường xuyên cập nhật thông tin về lịch học và lịch thi các môn 

chuyên ngành tại Phòng Sau đại học và trang web của trường: 

www.pnt.edu.vn/đơn vị trực thuộc/Phòng-Ban chức năng/ Phòng Sau đại học 

 

IV) ĐỀ TÀI LUẬN VĂN: 

- Các học viên cao học sẽ trình đề cương từ tháng 06-08/2019. Sau đó, bộ môn sẽ 

thống nhất tên đề tài và người hướng dẫn gửi về Phòng Sau đại học ra quyết định 

chậm nhất ngày 31/08/2019 

- Các học viên cần giấy giới thiệu đi lấy số liệu và giấy thông qua Hội đồng Y đức 

của trường sẽ làm đơn theo mẫu và gửi về Phòng Sau đại học 

- Viết luận văn từ 06-09/2020 

- Trình luận văn trong tháng 10/2020.  

- Học viên trình luận văn không đúng thời hạn sẽ được chuyển xuống khóa sau 

 

http://www.pnt.edu.vn/đơn

