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BỐI CẢNH THÀNH LẬP 

KHOA Y VIỆT - ĐỨC

Phần 1



1. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm

vụ trọng tâm của TP.HCM, trong đó đào tạo nguồn

nhân lực Y tế có trình độ quốc tế là một yêu cầu bức

thiết và cấp bách trong bối cảnh hội nhập QT.

2. Chương trình đào tạo Y khoa tại VN chưa được

quốc tế công nhận tương đương, nên BS VN chưa

được khám chữa bệnh cho các bệnh nhân có bảo

hiểm nước ngoài, cũng như gặp nhiều khó khăn cho

việc học tập nâng cao sau đại học tại nước ngoài và

chưa có khả năng được hành nghề quốc tế.

Bối cảnh thành lập



 Do đó, từ năm 2007, TĐHYKPNT đã có

những bước đầu tiên chuẩn bị cho sự hình thành Khoa

Y Việt - Đức (liên kết với Đại học Johannes Gutenberg

University of Mainz) sử dụng toàn bộ chương trình đào

tạo BSYK của CHLB Đức và thi cùng ngày - cùng giờ

- cùng đề với Sinh viên Y khoa tại CHLB Đức.

* Lần đầu tiên trong lịch sử đào tạo Y khoa tại

VN, hướng đến việc BSYK của VN đạt tiêu chuẩn quốc

tế và có thể được chuyển tiếp học Chuyên khoa sâu -

SĐH ngay khi tốt nghiệp tại CHLB Đức và có Giấy phép

Bối cảnh thành lập



- 5/12/2007: Lễ ký thoả thuận hợp tác giữa Đại học

Johannes Gutenberg Mainz (JGU) và

TTĐT&BDCBYT TP.HCM (UTC) với GS.TS.Reinhard

URBAN ( hiệu trưởng JHU) và PGS.BS.Nguyễn Thế

Hiệp ( GĐ TT ĐT BDCBYT).

- Chuyển giao, biên dịch chương trình đào tạo BSYK

từ JGU, CHLB Đức sang UTC tiến hành nghiên cứu

để hướng đến việc thành lập một Khoa chung.

Bối cảnh thành lập



05/12/2007:

ký kết giữa UTC 

(PGS. Nguyễn 

Thế Hiệp) và

Đại học JGU-

Mainz (GS. TS. 

Reinhard Urban)



1/12/2009: ký kết

thỏa thuận Hợp tác

Toàn diện giữa hai

trường.
GS.Nguyễn Tấn Bỉnh

GS.Reinhard Urban



1. Từ năm 2009 - 2012, bắt đầu có sự trao đổi

giảng viên của 2 Trường, đặc biệt là ĐHYK PNT đã

cử nhiều giảng viên VN sang JGU để học tập,

nghiên cứu giáo trình và tập huấn phương pháp

giảng dạy theo tiêu chuẩn của Đại học JGU, Mainz,

CHLB Đức.

2. Song song, ĐHYKPNT đã tích cực nghiên

cứu pháp lý để chuẩn bị lập đề án liên kết đào tạo

Bác sĩ Y khoa với Đại học Mainz, CHLB Đức.

Bối cảnh thành lập



Trao đổi giảng viên

2009 - 2012



Làm việc với Bộ GD&ĐT

Làm việc với Bộ Y tế

2010 - 2012



19/10/2012:

Ký kết Hợp đồng hợp tác

Dưới sự chứng nhận của

Phó Chủ tịch UBND

TP.HCM, Lãnh đạo HĐND

TP.HCM và Giám đốc

SYT TP.HCM tại CHLB

Đức



19/10/2012



Chương trình liên kết đào tạo BSYK theo tiêu chuẩn

Châu Âu giữa hai trường cũng đã được thông qua

tại các văn bản:

1. Số 3398/UBND-VX của UBND TP.HCM;

2. Số 5820/BYT-K2ĐT của Bộ Y tế;

3. Số 6693/BGDĐT-ĐTVNN của Bộ GD&ĐT

Bối cảnh thành lập





Khoa Y Việt - Đức được thành lập

30/3/2013





April, 4th  2017

Lễ ký kết Hợp đồng Thực hành lâm sàng



1. BV TP Braunschweig, CHLB Đức là một trong

những Bệnh viện lớn nhất ở tiểu bang Niedersachsen

với 1.600 giường, hơn 45 chuyên khoa và các Viện

nghiên cứu lâm sàng và chẩn đoán.

2. Đây là Bệnh viện giảng dạy của Đai học Y

Khoa Hannover và là Bệnh viện Đai Học của ĐHYK

Göttingen.

3. BVTP Braunschweig (Klinikum Braunschweig)

chính thức là bệnh viện giảng dạy của Khoa Y Việt -

Đức

Klinikum Braunschweig

Bối cảnh thành lập



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

BÁC SĨ Y KHOA

THEO CHUẨN CHÂU ÂU

Phần 2



1. Đào tạo Bác sĩ Y khoa theo tiêu chuẩn của

CHLB Đức với học trình 06 năm 03 tháng tại Việt Nam

và tại CHLB Đức.

2. Sử dụng chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa

của Đại học Y khoa Johannes Gutenberg - Mainz.

3. Được giảng dạy bởi đội ngũ Giảng viên của

CHLB Đức và TĐHYKPNT bằng Việt, tiếng Anh và tiếng

Đức. Trong đó tỉ lệ Tiếng Đức tăng dần đến năm 6 sẽ

đạt 100%

Chương trình đào tạo



4. Chương trình đào tạo 6 năm 3 tháng,

- Gồm 10 học kỳ - 3 giai đoạn theo tín chỉ, theo

CT Đức và bổ sung thêm CTVN mà Đức không có

- Với 5 năm đầu (Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2) học

tại Việt Nam dưới sự giảng dạy của Giảng viên từ Đức

- Và 1 năm 3 tháng (Giai đoạn 3) thực hành năm

lâm sàng ở CHLB Đức tại các Bệnh viện giảng dạy của

Đại học Y Khoa Mainz và Đại học Y Khoa Hannover.

Sinh viên được cung cấp phòng ở đủ tiện nghi, ăn

trưa tại BV bảo hiểm y tế nghề nghiệp hỗ trợ học

Chương trình đào tạo



5. Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo:

- Sinh viên Khoa Y Việt - Đức phải trải qua 2 kỳ

thi quốc gia ( M1, M2) của CHLB Đức sau mỗi giai đoạn

và được tổ chức bởi Viện Khảo thí Quốc gia về Y

Dược của CHLB Đức - IMPP (Institut für Medizinische

und Pharmazeutische Prüfungsfragen). Kỳ thi M2 do các

GS Đức của trường ĐH Maintz và hội đồng thi do khoa

Y VĐ tổ chức

- Thi cùng ngày - cùng giờ - cùng đề với Sinh

viên Y khoa tại CHLB Đức.

Chương trình đào tạo



5. 03 kỳ thi được tổ chức và công nhận bởi Viện

Khảo thí Quốc gia về Y Dược của CHLB Đức - IMPP

theo qui chế đào tạo bác sỹ y khoa của CHLB Đức:

- Thi chuyển giai đoạn 1 (M1 - Physikum): vào

cuối năm thứ 2, thi viết bằng tiếng Anh trong 2 ngày

(4h/ngày) và thi vấn đáp qua 3 Hội đồng (Giải phẫu -

Sinh lý - Hóa sinh) trong 1 ngày. Thi tại Việt Nam

- Thi chuyển giai đoạn 2 (M2 -

Hammerexammen): vào cuối năm thứ 5, thi viết bằng

tiếng Đức trong 3 ngày liên tiếp (5h/ngày) tại CHLB Đức.

Chương trình đào tạo



- Thi kết thúc thực hành LS (M3 - Staatsexamen

3): Kỳ thi Tốt nghiệp lâm sàng sau 1 năm 3 tháng thực

hành tại Bệnh viện của CHLB Đức, hình thức thi là vấn

đáp ( Oral Defense) bằng tiếng Đức trong 3 ngày liên

tiếp với Hội đồng Thi tại CHLB Đức là các Giáo sư của

CHLB Đức.

- Sinh viên thi đậu kỳ thi M3 sẽ được cấp Giấy

phép hành nghề Y khoa tại CHLB Đức để học tiếp

các chuyên khoa sâu và Sau đại học (có lương) tại

các Bệnh viện của Đức từ 3 đến 6 năm, tùy thuộc

Chương trình đào tạo



6. Đối tượng sinh viên được tuyển chọn đầu vào và

tiêu chuẩn ngoại ngữ đầu ra sau tốt nghiệp:

- Sinh viên được tuyển trong số đã trúng tuyển

vào Ngành Y đa khoa của TĐHYKPNT hàng năm.

- Có trình độ tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên hoặc

TOEFL iBT 75 trở lên hoặc tương đương. Nếu chưa có

bằng NN thì phải thi vòng thi NN viết như thi CCQG

- Ứng viên sẽ được phỏng vấn tuyển chọn bởi Hội

đồng tuyển sinh của JGU và UPNT bằng tiếng Anh.

- Chuẩn ngoại ngữ đầu ra sau khi tốt nghiệp: Đức

Chương trình đào tạo



7. Văn bằng:

- Bằng tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa của Việt Nam

- Chứng nhận đạt 03 kỳ thi quốc gia (M1 - M2 -

M3) của Viện Khảo thí Quốc gia về Y Dược của Đức, Đại

học Y Khoa Mainz và TĐHYKPNT cùng cấp.

- Chứng nhận hoàn thành Chương trình đào tạo

Bác sĩ Y khoa của Đại học Mainz, CHLB Đức do Đại học

Mainz cấp.

Chương trình đào tạo



PHÁT TRIỂN VÀ HOẠT ĐỘNG

Phần 3



Đến nay, đã có hơn 200 SV được tuyển

chọn từ hơn 5.000 SV đã trúng tuyển vào ngành

Y đa khoa của TĐHYKPNT từ năm 2013 để trở

thành SV của Khoa Y Việt - Đức thông qua các

tiêu chuẩn xét tuyển tiên quyết và phỏng vấn với

Hội đồng tuyển sinh của 2 Trường Đại học bằng

tiếng Anh.

Công tác tuyển chọn sinh viên đầu vào



Phỏng vấn đầu vào với Hội đồng tuyển sinh





Phát triển - Hoạt động

- Ngay sau khi Khoa Y Việt - Đức được thành lập vào

ngày 30/3/2013, Khóa đầu tiên đào tạo Bác sĩ Y khoa theo

tiêu chuẩn Châu Âu của Khoa Y Việt - Đức được khai giảng

vào ngày 25/11/2013 với 43 tân sinh viên được tuyển chọn từ

hơn 800 em vừa trúng tuyển vào ngành Y đa khoa của

TĐHYKPNT năm 2013.

- Liên tiếp vào các năm sau đó cho đến nay, Khoa Y

Việt - Đức đã tuyển chọn được thêm mỗi năm từ 20-40 SV

theo học từ hơn 5.000 SV trúng tuyển vào TĐHYKPNT.



Lễ Khai Giảng

25/11/2013







ANATOMY COURSE OF THE 
GERMAN PROFESSORS

Hoạt động đào tạo



Hoạt động đào tạo



Hoạt động đào tạo



Hoạt động đào tạo



Hoạt động đào tạo



Hoạt động đào tạo



Hoạt động đào tạo



Hoạt động đào tạo



Hoạt động đào tạo



Hoạt động đào tạo



Hoạt động đào tạo



Hoạt động đào tạo



Hoạt động đào tạo



Hoạt động đào tạo



Hoạt động ngoại khóa



Hoạt động ngoại khóa



Hoạt động ngoại khóa



Một số hình ảnh Khóa học Mùa Hè tại CHLB Đức



Công tác tổ chức các kỳ thi chuyển giai đoạn tại VN



Kỳ thi Physikum (M1) - Written Test -



Kỳ thi Physikum (M1) - Oral Test -





Kỳ thi M2 - Hammerexammen



1. Khoá đầu tiên (2013): 27/31 sinh viên đạt kỳ

thi chuyển giai đoạn thứ 2 (cuối năm thứ 5)

2. Thi cùng đề và cùng ngày với SVYK tại

CHLB Đức được tổ chức bởi Viện Khảo thí Quốc gia

Y Dược của CHLB Đức

3. Kết quả: đạt 87,09% (hạng cao nhất trong

36 trường Y khoa của Đức).

4. Hiện đang có 26/27 SV đang thực hành năm

lâm sàng tại CHLB Đức từ ngày 18/2/2019.

Kết quả kỳ thi M2

Phát triển - Hoạt động



Giấy chứng nhận Kết quả đậu kỳ thi M1 và M2



Một số hình ảnh Lễ phát Giấy chứng nhận M1 - M2





1. Khóa đầu tiên có 26 SV đủ điều kiện hoàn

thành năm thực hành năm lâm sàng tại CHLB Đức.

2. Ngày 18/2/2019, TĐHYKPNT và Sở Y tế

TP.HCM đã tiễn Khóa SV YK đầu tiên của Khoa Y Việt -

Đức sang CHLB Đức để học tập và tốt nghiệp BSYK

theo tiêu chuẩn Châu Âu vào năm 2020.

Phát triển - Hoạt động

Năm thực hành lâm sàng tại CHLB Đức



Ngành Y tế tiễn 26 SV tại Sân bay



Hình ảnh đầu tiên tại CHLB Đức



Lễ đón 26 SV tại BV Braunschweig



Buổi hướng dẫn các hoạt động chi tiết 2 tuần đầu tiên





Ban Giám đốc các BV với 26 Sinh viên Khóa 2013



Ban Giám đốc các BV cùng 

ăn tối với 26 Sinh viên tại 

Nhà hàng Việt Nam



Ban Giám đốc BV Woflsburg tiếp đón SV Khoa YVĐ



Klinikum Wolfsburg



Một số hình ảnh sinh hoạt 

của Sinh viên





Một số hình ảnh sinh hoạt 

của Sinh viên



Một số hình ảnh sinh hoạt 

của Sinh viên



Một số hình ảnh các BV

Sinh viên thực hành



Thành phố Wolfenbüttel

Khu ở Nội trú của SV





Một số hình ảnh học tập tại CHLB Đức



Một số hình ảnh học tập tại CHLB Đức



Một số hình ảnh sinh hoạt ngoại khóa CHLB Đức



Một số hình ảnh sinh hoạt ngoại khóa CHLB Đức



26 Sinh viên Khoa Y Việt - Đức hiện đang

thực hành lâm sàng tại 04 BV giảng dạy của CHLB

Đức:

1. BV TP Braunschweig 1.600 giường

2. BV TP Wolfsburg, 1.000 giường

3. BV TP Wolfenbüttel, 500 giường

4. BV Herzogin Elisabeth, 300 giường

Phát triển - Hoạt động



Hoạt động ký kết
Tháng 08/2019



KẾT LUẬN 
1, Sau gần 1 chu kỳ đào tạo 6 năm thì chương trình đào tạo Y 

khoa Việt – Đức đang đạt được những kết quả tích cực, vượt 

qua cả các kỳ vọng ban đầu

2, Hướng sắp tới 2 trường tiếp tục làm việc với cục khảo thí 

CHLBĐ để các em có chứng chỉ hành nghề sau khi qua kỳ thi M3 

để tiếp tục học BS nội trú, chương trình sau ĐH tại Đức

3, ĐHYK PNT tiếp tục tuyển sinh và đào tạo nhiều BS đạt chuẩn 

Châu âu qua chương trình này 

Phần 4



THANK YOU VERY MUCH
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