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THÔNG BÁO 
Về chương trình trao đổi sinh viên  

với Khoa Dược – Đại học Chiang Mai và Đại học Mahidol (Thái Lan) 
 

Theo chương trình trao đổi sinh viên hàng năm, khoa Dược – trường Đại học 
Chiang Mai và Đại học Mahidol (Thái Lan) sẽ tiếp nhận 01 đoàn sinh viên trường Đại 
học Dược Hà Nội vào tháng 7 năm 2013. Thông tin cụ thể về chương trình như sau: 

1. Địa điểm:  
 - Khoa Dược – Đại học Chiang Mai, Thái Lan. 
 - Khoa Dược – Đại học Mahidol, Thái Lan. 
2. Thời gian: Dự kiến từ 01/7 đến 27/7/2013. 

3. Đối tượng: 
 - Sinh viên hoàn thành năm học thứ 4 (K64), trường Đại học Dược Hà Nội. 
 - Có khả năng giao tiếp và học tập bằng tiếng Anh. 
 - Có khả năng tài chính. 

4. Số lượng dự kiến: 
 - Đại học Chiang Mai:  08 sinh viên. 
 - Đại học Mahidol: 10 sinh viên. 

5. Chi phí: 
 - được miễn học phí. 
 - các chi phí khác (vé máy bay, đi lại, ăn ở…) do sinh viên tự túc (khoảng 10 - 15 
triệu đồng). 
6. Ngôn ngữ học: tiếng Anh. 
7. Nội dung học: Chương trình bao gồm 4 tuần thực tập, tìm hiểu Dược cộng đồng và 
Dược bệnh viện; thăm một số khoa, bộ môn của trường Đại học Dược Chiang Mai 
hoặc Đại học Mahidol; tham quan trung tâm thông tin thuốc và một số hiệu thuốc tư 
nhân. 
8. Thủ tục đăng ký:  Sinh viên có nguyện vọng tham gia tuyển chọn, nộp hồ sơ cho 
phòng Quản lý sinh viên từ 23/4 đến 25/4/2013. Hồ sơ bao gồm: 

 Đơn đăng ký tham gia (tải từ website: http://hup.edu.vn, mục Hợp tác quốc tế) 

 Sơ yếu lý lịch (viết bằng tiếng Anh, ghi rõ số điện thoại, email) 

 Chứng chỉ tiếng Anh, các giấy khen, bằng khen, khen thưởng (nếu có) 
 

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tham gia phỏng vấn sẽ được thông báo tại Bảng 
tin phòng Quản lý sinh viên và đăng tải trên website của Nhà trường vào ngày 
27/4/2013. 

Sinh viên có thắc mắc, vui lòng liên hệ DS. Đoàn Minh Sang, phòng Quản lý sinh 
viên – (04) 3933.6467; Email: sangdm@hup.edu.vn 
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