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Dự án hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản

Ngày

23

tháng

1 2021

Thứ

năm

09:00~11:00

7

Dành cho 100 sinh viên đầu tiên đăng ký thi
Tại Phòng máy – Khoa Dược, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

◆ Mục đích và khái quát về kỳ thi
• Kỳ thi được tổ chức với mục đích tìm hiểu về tính phù hợp của
đề thi và cách thức tổ chức kỳ thi nhằm hướng đến xây dựng kỳ
thi Chứng chỉ hành nghề quốc gia dành cho Dược sĩ trong
tương lai..
• Đối tượng tham dự: các bạn sinh viên dược năm thứ 5.
• Không tính vào kết quả học tập của sinh viên. Kết quả thi được
thông báo riêng cho từng sinh viên tham dự..

◆ Nội dung và hình thức thi
1. Hóa dược
2. Dược lý
3. Dược lâm sàng
4. Bào chế
5. Quản lý dược

20 câu
20 câu
20 câu
15 câu
15 câu

Tổng số
câu hỏi

Thời
gian thi

Hình thức
thi

90

90

câu

phút

Trắc nghiệm
trên máy tính

◆ Ghi chú
• Tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến, thao tác trên
máy tính.

• Sẽ có phiếu khảo sát trên web khi kết thúc bài thi.
• Thí sinh có thể rời phòng thi sau khi hoàn thành bài
thi.

GIỚI THIỆU DỰ ÁN
Trong khuôn khổ Dự án, kỳ thi này là kỳ thi thí điểm được tổ chức nhằm hướng
đến xây dựng kỳ thi Chứng chỉ hành nghề quốc gia dành cho dược sĩ ở Việt Nam
trong tương lai, với sự hợp tác của Trường Đại học Dược Hà Nội (HUP), Đại học Y
Dược Thành phố Hồ Chí Minh (UMP) và Trung tâm Thông tin giáo dục Yakuzemi
Nhật Bản.
Yakuzemi là trường đào tạo chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ hành nghề và đào tạo
liên tục về dược lớn nhất Nhật Bản, hằng năm có khoảng 2000 sinh viên dược ôn
luyện tại Trường đỗ kỳ thi chứng chỉ hành nghề dành cho dược sĩ.
Dự án được thực hiện dưới sự tài trợ của Trung tâm Quốc gia về Y tế và Sức khỏe
toàn cầu Nhật Bản (NCGM), là bệnh viện trung ương có kỹ thuật y tế tiên tiến nhất
Nhật Bản, tích cực trong các hoạt động viện trợ quốc tế và cũng đang thực hiện
nhiều dự án với Bệnh viện Bạch Mai.
Mục tiêu của Dự án là góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Dược sĩ tại Việt
Nam thông qua việc xây dựng kỳ thi Chứng chỉ hành nghề quốc gia trong tương lai.
Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của các bạn sinh viên dược năm thứ 5
của hai trường đại học tiêu biểu về đào tạo Dược sĩ tại Việt Nam.

ĐĂNG KÝ
ONLINE

Vui lòng quét mã QR để
nhận biểu mẫu đăng ký

Đặc điểm của kỳ thi
Đề thi được HUP và UMP lựa chọn
kỹ càng

Bước khởi đầu của kỳ thi Chứng chỉ hành
nghề quốc gia trong tương lai

Kỳ thi trên máy tính được thực hiện dưới
sự hợp tác của giảng viên Trường Đại học
Dược Hà Nội và Đại học Y Dược TP Hồ
Chí Minh, là hai trường đào tạo Dược sĩ
tiêu biểu tại Việt Nam. Đề thi bao gồm
các câu hỏi ở các mức độ phân biệt độ
khó khác nhau.

Đây là kỳ thi trên máy tính được tổ chức
chung đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia
của các trường đại học do Nhật Bản và Việt
Nam kết hợp xây dựng. Kỳ thi được thực
hiện với vai trò là kỳ thi thí điểm hướng tới
xây dựng kỳ thi Chứng chỉ hành nghề quốc
gia dành cho Dược sĩ trong tương lai.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự hợp tác của các bạn!

LIÊN
HỆ

- Trung tâm thông tin giáo dục YAKUZEMI
Văn phòng dự án tại Trường Đại học Dược Hà Nội - E-mail: giang@yakuzemi.ac.jp
- Ban Quản lý dự án thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội
Phòng Đào tạo - Trường Đại học Dược Hà Nội - E-mail: p.daotao@hup.edu.vn
- Ban Quản lý dự án thuộc Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
Tổ quản lý đào tạo khoa Dược - Trường ĐH Y Dược TP HCM- E-mail: daotaokhoaduoc@ump.edu.vn

