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Không chỉ trúng tuyển chương trình Bác sĩ nội trú, Bác sĩ thực hành của các bệnh viện
và đại học Y Khoa lớn, tập đoàn đa quốc gia, sinh viên Đại học Tân Tạo còn giành
được học bổng toàn phần Tiến sĩ tại Hàn Quốc ngay khi tốt nghiệp.

Tân Cử nhân Phạm Thái Điền - Khoa Khoa học máy tính

Tân Cử nhân Phạm Thái Điền không những có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc
trong lĩnh vực Khoa Học Máy Tính mà còn tham gia trong các nghiên cứu liên kết với các
lĩnh vực của Y Khoa.

Thái Điền là tác giả chính và đồng tác giả của 03 công bố nghiên cứu khoa học uy tín quốc
tế, đã nhận được học bổng tài trợ bởi giáo sư cho chương trình kết hợp Thạc sĩ & Tiến sĩ tại
Đại học Sejong (Hàn Quốc) ngay khi tốt nghiệp. Đây cũng là 1 trong 2 chủ nhân của Giải
thưởng TTU President's Honor Award 2021.

Cùng nhận được Giải thưởng này là tân Bác sĩ Dương Phúc Hải. Phúc Hải là tác giả chính
và đồng tác giả của 2 bài báo khoa học đăng trên tập san Tim Mạch Châu Âu và một báo
cáo ấn tượng tại Hội nghị tim mạch Châu Âu, cũng đã trúng tuyển Bác sĩ nội trú chuyên
khoa Ngoại vào Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
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Ông Đặng Quang Hạnh - Phó chủ tịch Hội đồng trường trao biểu trưng cho Tân Bác sĩ Dương
Phúc Hải (Một trong 2 sinh viên nhận giải thưởng TTU President’s Honor Award

TTU President's Honor Award là giải thưởng danh dự từ Chủ tịch trường Đại học Tân Tạo
nhằm vinh danh và khích lệ những sinh viên đã cố gắng và vượt trội trong suốt quá trình
học tập cũng như tích cực tham gia các hoạt động phong trào tại Trường Đại học Tân Tạo
với mong muốn hỗ trợ và thúc đẩy những sinh viên xuất sắc này có thể tiếp tục theo đuổi sự
nghiệp học tập và nghiên cứu ở bậc sau đại học.

Đây cũng là lần đầu tiên trường Đại học Tân Tạo có 02 sinh viên cùng nhận danh hiệu này.

Vui mừng chia sẻ sau buổi lễ, Tân Bác sĩ Bùi Phạm Thái Hòa cho biết:

"Năm nay lớp em có rất nhiều tin vui là có rất nhiều bạn đậu vào bác sĩ nội trú của các
trường trên toàn quốc, riêng em thì được may mắn, được trúng tuyển vào bác sĩ nội trú
VinUni, kỷ niệm đáng nhớ nhất của tụi em khi học tại trường Đại học Tân Tạo là em đã
được đi thực tập 2 tháng ở Mỹ tại Bệnh viện Saint Mary, trong chuyến thực tập đó em cũng
có dịp được thuyết trình tại hội nghị TCT vào năm 2018, nhờ sự giúp đỡ của GS. BS. Thạch
Nguyễn cũng như BGH nhà trường."



Tân Bác sĩ Bùi Phạm Thái Hòa trúng tuyển vào bác sĩ nội trú VinUni ngay sau khi tốt nghiệp

Chị Nguyễn Thị Lệ Nga hiện đang có 2 cháu đang theo học tại trường Đại học Tân Tạo bày
tỏ lời cảm ơn đến Nhà trường đã dẫn dắt các em về chuyên môn và tạo điều kiện cho các em
học tập, thực hành ở Việt Nam cũng như ở Mỹ, sau 2 năm học về lý thuyết căn bản thì các
cháu được thực hành tại các bệnh viện lớn của TP.HCM và được các Thầy Cô của Đại học Y
Dược, Đại học Y Phạm Ngọc Thạch dẫn dắt, giúp các cháu được hấp thụ những tinh hoa về
ngành Y.

Chị Nguyễn Thị Lệ Nga (phụ huynh) chia sẻ niềm vui khi có 2 con cùng tốt nghiệp năm nay

Năm 2022, trường Đại học Tân Tạo sẽ tuyển sinh song song 2 chương trình giảng dạy:



Chương trình dạy 100 % bằng tiếng Anh với chuẩn đầu ra tiếng Anh IELTS từ 6.0 đến 7.0
và chương trình giảng dạy bằng Tiếng Việt theo quy định của Bộ GD-ĐT.


