TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
PHÒNG KHCN&QHĐN
Số: 53 /KHCN&QHĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 06 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc tuyển thực tập sinh chương trình học tập và làm việc tại Vương Quốc Anh
của Viện Y khoa Hồng Anh phối hợp Trường University of Westminster (UoW)
Phòng KHCN&QHĐN nhận được thông báo của Viện Y khoa Hồng Anh về
tuyển sinh thực tập sinh y khoa: chương trình học tập và làm việc 02 năm tại Vương
quốc Anh. Phòng KHCN&QHĐN thông báo đến các sinh viên quan tâm như sau:
1. Đối tượng tham gia: điều dưỡng, bác sỹ vừa tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp
có quan tâm.
2. Thời điểm nhập học: thực tập sinh có thể lựa chọn tháng 09/2021, tháng
01/2022 hoặc tháng 09/2022.
3. Các bước đăng ký/ nộp hồ sơ (thực hiện trước 16h ngày 21/08/2021):
Bước 1: Sinh viên nộp đơn ứng tuyển vui lòng điền vào form "Apply" trong
đường link sau: University of Westminster: Application Portal (wmin.ac.uk). Sinh
viên có thể liên lạc trực tiếp với cô Thúy Bích để rõ hơn thông tin trước khi nộp hồ
sơ, e-mail: bichho@honganh.org.uk.
Bước 2: Sinh viên báo cáo việc đăng ký cho Phòng KHCN&QHĐN qua link:
https://forms.gle/mVzsyLYr3xF2XgUU7 hoặc QR code:

4. Lưu ý khi tham gia đăng ký:
Việc đăng ký là tự nguyện, sinh viên cần tìm hiểu kỹ thông tin chương trình:
giới thiệu chung về chương trình, điều kiện tuyển sinh, tài chính, chương trình đào
tạo, chi phí, điều khoản chung, tổ chức tuyển sinh… tại thông báo của Viện Y khoa
Hồng Anh đính kèm./.
Nơi nhận:
- Phòng: ĐTĐH, CTSV;
- Trang thông tin điện tử;
- Khoa Y, Khoa ĐD&KTYH;
- Lưu: KHCN&QHĐN.
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