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THÔNG BÁO  

Về việc đăng ký học chuyên đề tự chọn của sinh viên cao đẳng khóa 3 

học kỳ II - năm học 2014-2015 

Theo kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2014-2015, sinh viên cao đẳng 

khóa 3 sẽ học các chuyên đề tự chọn trong thời gian từ 27/4/2015 đến 30/5/2015. 

Theo quy định của Nhà trường, mỗi sinh viên cao đẳng khóa 3 phải đăng ký học 

những chuyên đề trong danh sách 10 chuyên đề (gửi kèm theo thông báo này và trên 

website của Nhà trường), tổng số tín chỉ đăng ký là 07 tín chỉ. Các chuyên đề có số 

sinh viên đăng ký ít hơn 30 sinh viên nhà trường sẽ không tổ chức giảng. 

Sinh viên đăng ký chuyên đề tự chọn qua cổng thông tin điện tử trường Đại 

học Dược Hà Nội (www.daotao.hup.edu.vn) từ ngày 17/4/2015 đến ngày 21/4/2015 

bằng tài khoản đã được cung cấp. Những sinh viên đăng ký lớp tín chỉ có số lượng 

đăng ký nhỏ hơn 30 sẽ đăng ký lại đợt 2 vào ngày 22/4/2015. Những sinh viên 

không đăng ký qua cổng thông tin điện tử sẽ được tự động xếp vào các lớp tín chỉ tổ 

chức giảng dạy. Cán bộ các lớp cao đẳng khóa 3 nhận danh sách đăng ký tại phòng 

Đào tạo vào ngày 23/4/2015 và nộp lại bản đã có chữ ký của sinh viên vào ngày 

24/4/2015. 

Nhà trường thông báo để các sinh viên cao đẳng khóa 3 biết và thực hiện. 

          PHÒNG ĐÀO TẠO 

 
 



 
DANH SÁCH CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN CHO SINH VIÊN CĐ3 

HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2014-2015 

STT Tên chuyên đề Bộ môn 
Số 

TC 

Hình thức 

đánh giá 

1 English for Junior Pharmacy Students-2 Ngoại ngữ 2 Thi viết 

2 Các chế phẩm men tiêu hóa 
Công nghiệp 

dược 
2 Tiểu luận 

3 Vaccin 
Công nghiệp 

dược 
1 Tiểu luận 

4 
Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) 

  
Bào chế 1 

Thi viết 

(được sử 

dụng tài 

liệu) 

5 Nhập môn hóa sinh thực phẩm thuốc Hóa sinh 1 Tiểu luận 

6 
Những đơn chất, hợp chất vô cơ sử dụng 

trong Y - Dược 

Hóa đại 

cương vô cơ 
2 

Thi viết 

(được sử 

dụng tài 

liệu) 

7 
Một số chấn thương thường gặp và hướng 

xử trí nhanh 
Y học cơ sở 1 Thi viết 

8 
Chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch 

hóa gia đình 
Y học cơ sở 1 Thi viết 

9 Các vấn đề cơ bản về sản khoa Y học cơ sở 1 Thi viết 

10 Bệnh ung thư và các phương pháp điều trị Y học cơ sở 1 Thi viết 

 
 
 
 


