
Nhiều học bổng ngành y cho học sinh đạt 25 điểm thi

THPT quốc gia

Tác giả: Mộc Trà

Ngày: 11/08/2017

Nguồn:  http://news.zing.vn/nhieu-hoc-bong-nganh-y-cho-hoc-sinh-dat-25-diem-thi-thpt-

quoc-gia-post770513.html

Đại học Tân Tạo vừa thông báo nhiều chương trình học bổng hấp dẫn cho thí sinh xét tuyển

vào khoa y có mức điểm thi THPT quốc gia từ 25 điểm trở lên. 

Học sinh vừa tốt nghiệp THPT và yêu thích ngành y có thêm lựa chọn mới với nhiều suất

học bổng giá trị tại Đại học Tân Tạo.

Đa dạng học bổng y khoa

Việc đào tạo các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhà

quản lý y tế và giáo dục. Đó cũng chính là lý do số lượng học bổng hàng năm mà các trường

đại học cấp cho sinh viên y khoa thường nhiều hơn so với những ngành khác. Tuy nhiên ở

Việt Nam, học bổng cho hệ đại học ngành y đa khoa lại ít phổ biến hơn. 

Năm 2017, Đại học Tân Tạo (TTU) là một trong số ít trường đào tạo y khoa có nhiều suất

học bổng dành cho sinh viên tài năng. Đại diện TTU cho biết, năm nay, trường ưu tiên cấp

nhiều suất học bổng trị giá 150 triệu đồng cho thí sinh xét tuyển vào trường có tổng điểm 3

môn tổ hợp từ 25 trở lên, điểm trung bình học bạ 3 năm THPT từ 7,0 và vượt qua kỳ phỏng

vấn của Đại học Tân Tạo. 

Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển và trúng tuyển vào ngành y đa khoa của Đại học Tân Tạo

đủ các điều kiện trên sẽ được nhà trường cấp một suất học bổng 150 triệu đồng, tương

đương 100% học phí năm đầu tiên.



Sinh viên khoa Y trong khuôn viên Đại học Tân Tạo.

Việc xét duyệt học bổng cho các năm học sau sẽ dựa vào kết quả học tập và thành tích đóng

góp vào phong trào tại trường. Lộ trình học phí cũng được TTU công bố rõ ràng ngay từ khi

các bạn làm thủ tục nhập học. Theo đó, trường cam kết học phí khoa y sẽ không tăng trong

suốt 6 năm học.

Nhằm mang cơ hội giáo dục đại học chất lượng Mỹ đến với các thế hệ học sinh sinh viên,

TTU là một trong những đơn vị tiên phong xu hướng xét tuyển đại học bằng học bạ THPT.

Thí sinh nộp hồ sơ càng sớm càng có nhiều khả năng trúng tuyển bởi chỉ tiêu xét tuyển vào

các ngành học tại TTU khá ít.

Hồ sơ xét tuyển vào TTU khá đơn giản gồm: phiếu đăng ký xét tuyển, bản photo công

chứng học bạ THPT, bản photo công chứng bằng tốt  nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt

nghiệp THPT tạm thời và một bài luận ngắn về ước mơ và nguyện vọng của thí sinh.

Phương thức xét tuyển này này đã được nhiều trường đại học trên thế giới áp dụng vì giúp

giảm áp lực thi cử, đồng thời các trường vẫn có cơ sở để chọn ra những sinh viên tốt nhất.

Về phía thí sinh, các bạn có thêm cơ hội bước vào giảng đường đại học uy tín nếu đạt kết

quả học tập và tốt nghiệp THPT tốt.

http://ttu.edu.vn/vn/daotao/tin-tuc/1557-ttu-quyet-dinh-muc-thu-hoc-phi-nam-hoc-2017-2018


Đại học ngành y theo kiểu Mỹ

Việc áp dụng chương trình đạo tạo của Mỹ và cơ hội thực tập tại xứ cờ hoa cho tất cả sinh

viên khoa y là ưu điểm của Đại học Tân Tạo đang rất được phụ huynh và học sinh quan tâm.

Theo đó, TTU giảng dạy bằng tiếng Anh với giáo trình được cập nhật từ các đại học danh

tiếng của Mỹ. Bên cạnh các giờ học lý thuyết trên lớp, sinh viên theo học tại trường sẽ được

trải  nghiệm thực tế trong hệ thống phòng thí  nghiệm được trang bị  đầy đủ ngay trong

trường. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với sinh viên y khoa - ngành học then chốt và được

đầu tư mạnh nhất của TTU.

Sinh viên y khoa TTU hoàn thành khóa thực tập hè 2017 tại Mỹ. 

Bên cạnh đó, sinh viên được tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ, buổi

nói chuyện, chia sẻ kỹ năng sống và làm việc với các giáo sư, bác sĩ. Đây là cơ hội để sinh

viên nâng cao kỹ năng mềm, chuẩn bị cho quá trình hòa nhập vào môi trường làm việc đầy

thách thức sau khi tốt nghiệp.

Đặc biệt, điều được sinh viên mong đợi nhất trong suốt quá trình theo học tại trường chính

là cơ hội thực tập Mỹ. Thực tập trong môi trường làm việc thực tế là điều kiện tiên quyết,



mọi sinh viên đều phải trải qua trước khi tốt nghiệp và   thực tập   tại nước ngoài là mơ ước

của rất nhiều sinh viên Việt Nam.

Đến nay, trường đã đưa hơn 80 lượt sinh viên sang Mỹ thực tập. Đại diện ban giám hiệu nhà

trường cho biết: “Trường luôn tận dụng mọi điều kiện để có thể đưa cơ hội thực tập tại Mỹ

đến với tất cả sinh viên Tân Tạo. Sinh viên y mỗi năm đi thực tập và báo cáo khoa học tại

nước ngoài đã thành thường lệ tại TTU”.

http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%ADp_trang-1.html

	Nhiều học bổng ngành y cho học sinh đạt 25 điểm thi THPT quốc gia
	Đa dạng học bổng y khoa
	Đại học ngành y theo kiểu Mỹ


