
e0 v rE ceNG HoA xA Hgr cnu Ncnia vrpr NAM
VIIDN PASTEUR TP.HCM D6c I6p - Tu do - Hanh phrls

SO: 588 / TB - PAS Tp. H6 Chi Minh, ngiry I t rhdng 4 ndm 2017

THONG BAo

Vv: Tuy6n nghiOn crfru sinh ndm2017

Kinh gui:

- Cdc dcm vf truc thu6c gO Y t6;

- Cdc ViQn nghi6n cftu Y, Duoc hoc;
- Cfuctrudng Cao ding, Dai hgc Y dugc;
- Cilc BQnh viQn trung ucrng; Tinh/thdnh ph6; euan/huyQn
- Cac Sd Y t6, Trung tam Y t6 dg phdng, Trung tAm phdng ch6ng HIV/AIDS, Benh

viQn tinh/thanh ph6;
- Chi cuc Ddn s6, Chi cuc An todn VQ sinh thuc phAm;
- Circ dcrn vi, t6 chric ldm c6ng t6c qudn ly, nghi6n cr?u vi chdm s6c sric khoe.

Cdn cri Th6ng bao |36|TB-BGDDT ngity 71312017 cuaBO Girio duc vd Ddo tao vd vidc x6c
dinh vd ddng k1f chi ti6u tuytln sinh ndm 2017.

Cdn cri Th6ng tu 0812017/TT-BGDDT ngdy 41412017 cia BQ Gi6o dpc vd Ddo t4o vO Quy
cht5tuytin sinh vd ddo tao trinh d0 ti6n si.

Vi6n Pasteur Thdnh ph6 UO Chf Minh xin th6ng b6o nQi dung tuy6n sinh nghien cuu sinh ndm
2017 nhu sau:

I. CHUYTN NGANH DAO TAO:

STT CHUYfiN NGANH vrA s6 sO LrloNG

1 Dich t6 hoc 62.72.01.17

08

2 Vi sinh Y hqc 62.72.01.15

rr. Dor rrIgNG vA HiNH THIIC DAO T{.O:

C6c thi sinh c6 bang t6t nghiQp b6c si:

- OOi vOi thi sinh c6 bing th4c si, b6c si Chuy6n khoa c6p II c6 chuydn ngdnh dring, chuy6n

ngdnh phu hqp hoSc chuy6n ngdnh gAn thi thoi gian ddo tao ld:

a. HQ tdp trung: 3 ndm.

b. HQ kh6ng tAp trung: 4 ndm, trong d6 c6 it nh6t 12 thdngtdp trung li6n tpc tai co sd ddo tao



- OOi vOi thi sinh c6 bing t6t nghiQp d4i hgc lo4igioi tro lOn c6 chuy6n ngdnh gAn thi thoi gian

ddo t4o ld:

a. H0 t4p trung: 4 ndm.

b. H9 kh6ng tdp trung: 5 ndm, trong d6 c6 it nhAt 12 th6ng t4p trung li6n tpc tai co so diro

tao.

III. HiNH THIJC TUYEN SINH:

- X6t hd so

- Thi sinh trinh bdy bdi lu4n vA dU dinh nghiCn ctm/d6 cuong nghiOn cuu tru6c ti6u ban

chuyOn m6n cira chuy6n ngdnh ddng ky.

IV. DIEU KIT.EN XET TUYTN:

1. Ei6u kiQn vdn bing: Thi sinh cAn thoa mdn m6t trong c6c didu kiQn sau:

a. C6 bing th4c si dirng chuydn ngirnh ho{c chuy6n ngdnh phu hqp.

b. Trong trubng hqp chua c6 bing t6t nghiQp th4c si phdi c6 bAng t6t nghiQp d4i hgc (Duqc

si/ B6c si chinh quy) dring chuy6n nganh dg tuy6n hopc chuy6n ngdnh phu hqp tir lo4i Gioi

tro l6n.

2. C6 bei lu4n vA dp dinh nghi6n cr?u.

3. Ldtdc giA 01 bdi b6o ho{c b6o c6o 1i6n quan d6n linh vgc dU dinh nghidn cuu ddng trdn

t4p chi khoa hgc ho4c kj' yOu hQi nghf, hQi th6o khoa hgc chuyOn ngdnh c6 phin biQn trong

thdi h4n 03 ndm (36 th6ng) tinh di5n ngdy ddng ky dU tuy6n.

4. C6 hai thu gi6i thiQu ctra hai nhd khoa hgc c6 chric danh khoa hgc nhu gi6o su, ph6 gi6o

su hoflc hgc vi titin si ctng chuydn ngdnh; ho{c mQt thu gi6i thiQu ctra mQt nhd khoa hgc c6

chric danh khoa hgc hodc hoc vi ti6n si cing chuydn ngdnh vd mQt thu gi6i thiQu cua thu

truong dcrn vi cdng t6c cua thi sinh. Nhirng nguoi gi6i thiQu nAy cAn c6 it nhAt 6 th6ng c6ng

t6c ho{c cung hoat dQng chuyOn m6n v6i thi sinh. Thu gi6i thiQu phdi c6 nhirng nhfln xdt,

.l-
d6nh gi6 v€ ndng lirc vd phdm ch6t cua ngudi dg tuy6n.

5. EiAu kiQn thdm ni6n c6ng t6c: Thi sinh dg tuy6n ddo t4o ti6n si cAn c6 it nh6t hai ndm ldm

viQc chuy6n m6n trong linh vr,rc ddng ky dU tuy6n. Ri6ng cfuc thi sinh c6 bing tOt nghiQp dai

hoc 1o4i gioi tro l6n c6 thO tham gia dg tuyi5n ngay sau khi t6t nghiQp d4i hgc.

6. DiAu kiQn vA trinh dQ ngo4i ngt:

a) Bing tdt nghiQp d4i hgc hoac bdng th4c si do co so ddo t4o nu6c ngodi cAp cho ngudi hoc

todn thdi gian o nu6c ngodi md ng6n ngir sir dgng trong qu6 trinh hqc t{p ld ti6ng Anh ho[c
.. a
ti6ng nuoc ngodi kh6c;

b) Bing t6t nghiQp d4i hgc c6c ngirnh ngdn ngir nu6c ngodi do cdc co sd ddo tao ctra ViQt

Nam cAp;



c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 

5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 

02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển; 

d) Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở 

lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về 

ngoại ngữ theo quy định cụ thể của cơ sở đào tạo. 

Bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ như sau: 

STT Chứng chỉ Trình độ 

1 TOEFL iBT 45 - 93 

2 IELTS 5 - 6.5 

3 Cambridge examination CAE 45-59 

PET Pass with Distinction 

4 CIEP/Alliance française diplomas 

  

TCF B2 

DELF B2 

Diplôme de Langue 

5 Goethe -Institut Goethe- Zertifikat B2 

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) 

6 TestDaF TDN3- TDN4 

7 Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi 

(HSK) 

HSK level 6 

8 Japanese  Language Proficiency  

Test (JLPT) 

N2 

9 ТРКИ - Тест по русскому языку 

как иностранному (TORFL  - Test 

of Russian as a Foreign Language) 

ТРКИ-2 

(Theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo) 

7. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm) hoặc trường nơi sinh viên vừa 

tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần 

được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.  

8. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Viện 

(đóng học phí hàng năm theo quy định; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo 

nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).  

9. Đối tượng ưu tiên: 

- Thí sinh được ưu tiên trong tuyển sinh thuộc những đối tượng sau: 



+ Thucrng binh, nguoi hucrng chinh s6ch nhu thuong binh.

+ Anh htng Lgc luqng vfi trang, Anh hung Lao dQng.

+ Nguoi thu6c ddn tQc thidu s6.

+ Nguoi dang c6ng t6c li6n tuc duoc hai ndm tro l6n t4i cdc khu vuc virng cao, mi6n nrii,
hii d6o, ving sdu, tinh d6n ngdy nQp h6 so dang ky dp tuydn. Danh muc c6c x6, phucrng, thi
trdn thuQc virng cao, miOn nrii do Uf ban ddn tQc vd miOn nfi x6t c6ng nh6n. Danh muc c6c

x6, phudng, thi tr6n thuQc h6i d6o, ving sdu do chir tich Uf ban nh6n d6n tinh, thanh ph6

tryc thuQc Trung ucmg dO nghi, cdn cri vdo Nghi quyet cua Hdi d6ng Nh6n d6n cung cAp.

- Thi sinh thu6c d6i tuo. ng tru ti6n dugc cQng th6m 5 di6m (thang di6m 100) cho t6ng s6

di6m. Thi sinh thu6c nhi6u dOi tuqng uu ti€n cfing chi ducyc hucrng mqt lAn uu ti6n.

V. NQI DUNG HO So DII TUYEN NGHITN Ctl"u SINH:

1' Dcrn xin du tuyi5n @6 phdn xdc nhQn thdm ni€n c6ng tdc theo mdu cila ViQn pasteur Tp.
na Cnt Uint|
2' So ytlu ly lich c6 x6c nhfln ctra co quan chir quAn hoac chinh quydn dia phuong (theo mdu
cila Vi€n Pasteur TP. HO Chi Minh)

3' Ly lich khoa hgc co xhc nhf,n cua co quan chtr qu6n hodc cua trucrng (theo mdu ct)a vi€n
Pasteur TP. H6 Ch{ Minh)

4. Gi6y chrmg nhQn sric khoe.

5. Hai bdn sao bing t6t nghi6p d4i hgc.

6. Bing di6m hoc dai hoc todn kh6a c6 x6c nhfn xtip lo4i ctra cAp c6 th6m quy6n cAp bing.
7. Hai bin sao bing thac si vd bAng di6m th4c si.

8. Chung chi d6 mi6n thi ngoai ngfl theo quy dinh.

9. Bdi lufln nghidn crru/D6 cuong nghiOn cuu sinh cia thf sinh (hinh th*c vd trinh bdy nQi

dung bdi tuqn/di cuong xem hwdng ddn Ui website:

http:/ltraining.pasteurhcm.gov.vn/program/dao-tao-tien-si-l/gioi-thieu-I.html)

10' Quy6t dfnh cir di du tuyCn cita co quan qudn l;f trpc ti6p theo quy dlnh hiQn hdnh v6 viQc

ddo tao vd bdi dudng cdng chric, vi6n chric fuAu ngadi &7 tuy€n Id c6ng ch*c, vian chwc vd
ghi rd ctip ddo tqo, hQ ddo tao vd chuyAn ngimh xin du tuy€n).

1 1. Ba 6nh 3x4 vd ba phong bi d6n tem ghi sin dfa chi li6n hQ cia thi sinh.

12. Bi6n lai d6ng 16 phi (Bdn sao).

13. Gi6y x6c nh6n thu6c diQn uu ti€n (n€u c6).

14. Doi v6i thi sinh thu6c diQn bi6n ctrtl nna nudc dO nghi nQp b6n sao quy6t dinh b6 nhiQm

c6ng chfc, vi6n chric nhd nu6c.



15. Bdng liQt ke danh mgc c5c cdng trinh nghidn criu kdm bAn sao c6c cdng trinh khoa hgc dd

dugc cdng b6 ftrang bia, trang mqrc lqtc, todn b0 bdi viAt ctia tdc gid).

Ghi cht[:

* f6t ch cdc h6 so d€u phdi dugc c6ng chimg.

* Khi nQp h6 so dU thi, thi sinh phdi mang theo c6c loai vdn bing bin e6c dO co so ddo t4o

-i. ,.^
dor cnreu.

t Danh s6ch ngudi hu6ng dan dU ki6n ndm 2017 (dinh kdm).

Nhdn vd xu ty h6 so;200.000 d6ng (Hai trdm ngdn d6ng)

LQ phi hQi ctdng x6t tuytin vd d6nh gi6 bdi lu4r/d6 cuong s€ th6ng b6o sau khi hodn t6t h6 so

,l
tuyen srnn.

vrr. THor crAN NHaN Hd So:

* Thoi gian ph6t hdnh h6 so: Ngny fl1412017

n Thoi gian nhan hO so: tt lll4 d6nlll7t20l7.

* DU kii5n x6t tuyiin thrlng 7t2017.

vrrr. DIA cni lIfiN r,4c

TRUNG TANI DAO T4O - VrEN PASTEUR TP. HO CHi MINH

Dia chi: 167 dudng Pasteur, phulng 8, Qu4n 3, TP HCM.

DiQn tho4i: (08) 38206485; FAX (08) 38231419

Website: http://training.pasteurhcm. sov.vd

- Chuy6n ngdnh Dich td hoc: BS. Nguy6n Thi Na, DT 0932143827.

Email : nguyenthina266@ email. com.

- Chuy0n nganh Vi sinh Y hgc: KS. Vi6n Trung Ki6n, DT: 01265216170.

Email : vtkien.pasteur @ gmail.com.

Trdn trgng. l. - 7'

Noi nhQn:

- Nhu trdn;

- B0 Gi5o dpc vd Ddo tpo (d€ b6o c6o);

- Ba Y t6 (d6 b6o c6o);

- Luu: VT, TTDT.



s0vrE
VIEN.EASTEUR T!.HCM

ceNG noa xA ngr cHU Ncni,l vrET NAM
DOc lip - Tu do - Hanh phrlc

DANH sAcn NcUor uUdNc nAu otl xrnN NAvr zorz

( Dinh kim Th6ng bdo sii 588 /TB-PAS ngdy 11 thdng 4 ndm 2017 crta Vi€n Pasteur Tp.H6

Chi Minh)

STT
Chuy6n nginh

tliro t4o

Cdc huri,ng nghiOn crfru,
linh vrpc NC cAn nh$n

NCS

Hg tOn, hgc vi, chri'c
danh KH nguoi c6

th6nu0ng ain

S6

luqng
NCS c6

th6
nhin

1 Dich tE hoc C6c vdn dt liOn quan d6n
bOnh truv6n nhi6m

TS. BS. Nguy6n Vfi
Thuone

2

2 Dich t6 hqc Cdc vdn <10 liOn quan d€n
bOnh truv0n nhi6m

PGS. TS. TrAn Nggc
Hiru

2

J Dich t0 hqc C6c vdn dC li6n quan d6n
bOnh truvOn nhi6m

TS. BS. TrAn Phric
H6u

1

4 Vi sinh Y hgc Vdn dO li6n quan d6n vi
sinh

PGS. TS. Cao Hiru
Nehia

I

5 Vi sinh Y hgc Vdn d€ liOn quan d€n vi
sinh

PGS. TS. Vfi Thi QuO
Hucrng

2
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