10 LÍ DO LỰA CHỌN
Trường Đại học Y khoa Tokyo
Việt Nam (THUV)
Trường ĐH 100% vốn đầu tư Nhật Bản
Được học tập ngành y và hệ thống y tế
theo phong cách Nhật Bản
Được học tập tiếng Nhật (JLPT tương
đương N3 trở lên) và kiến thức chuyên
môn
Chương trình đào tạo đáp ứng điều
kiện dự thi chứng chỉ hành nghề của
Nhật Bản

(024)6664.0325
0868.217.406

Nhiều giảng viên người Nhật
Cơ sở vật chất hiện đại, môi trường
xanh – sạch
Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản

Học tập tại Việt Nam – Cơ hội thực tập
& làm việc tại Nhật Bản
Có chế độ học bổng
Cơ hội tham quan kiến tập tại Nhật
Bản dành cho sinh viên xuất sắc;

Tổ chức vào chủ nhật
Chi tiết: website &
facebook
Ngày hội tham quan
trải nghiệm học tập
dành cho học sinh và
phụ huynh quan tâm
(024)6664.0325

0868.217.406

NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CÔNG VIỆC

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2021
Thí sinh có thể lựa chọn 1 trong 2 phương thức xét tuyển sau:

ĐIỀUDƯỠNG

① Phương thức xét kết quả thi THPT Quốc gia

Điều dưỡng viên thực
hiện công việc chăm sóc
người bệnh giúp họ dễ
dàng tiếp nhận điều trị,
đồng thời thực hiện các
thủ thuật trên người
bệnh… theo y lệnh của
bác sĩ.

Ngành đào tạo hệ đại học
ĐIỀU DƯỠNG
KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
KT XÉT NGHIỆM Y HỌC
KT HÌNH ẢNH Y HỌC

Ngành

Tổ hợp

THU

7720301
7720603
7720601
7720602

Xét tuyển 1 trong
4 tố hợp:
A00;A01;B00;B08

② Phương thức xét hồ sơ (học bạ…) & phỏng vấn
Vòng 1: Xét thành tích học tập THPT & bài luận
Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp

KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Kỹ thuật viên phục hồi
chức năng sử dụng các
liệu pháp vận động và
vật lý giúp người có tổn
thương hoặc suy giảm
chức năng hồi phục và
duy trì năng lực vận
động cơ bản, giúp họ có
thể sinh hoạt tự lập và
hòa nhập cộng đồng.

KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC
Kỹ thuật viên xét
nghiệm y học thực
hiện việc lấy mẫu
bệnh phẩm, đánh giá,
phân tích và đưa ra
kết quả; góp phần
giúp bác sỹ chẩn
đoán và điều trị chính
xác cho người bệnh.

Mã trường

CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP

Tại Việt Nam

Sau tốt nghiệp, THUVers không chỉ hoạt động chuyên môn theo ngành
học mà còn có thể trở thành giảng viên, chuyên gia y tế, phiên dịch y tế
tiếng Nhật. Có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt
Nam.

Tại Nhật Bản
• THUVers có thể làm việc tại các bệnh viện hoặc các cơ sở y tế tại Nhật
Bản, trong đó có các bệnh viện liên kết. THUVers dự kiến tốt nghiệp đã
nhận được nhiều lời mời sang Nhật Bản làm việc tại bệnh viện liên kết
của trường.
• Mức lương bình quân của cán bộ y tế Nhật Bản (đã có chứng chỉ hành
nghề Quốc gia Nhật Bản) khoảng 47.000.000～58.000.000 VNĐ/tháng
(đối với người chưa có kinh nghiệm) và khoảng 68.000.000～87.000.000
VNĐ/tháng (đối với người có kinh nghiệm).

Hỗ trợ việc làm định hướng tương lai
cho sinh viên THUV

KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC
Kỹ thuật viên hình ảnh y
học sử dụng tia bức xạ
để phát hiện và điều trị
các loại bệnh tật, ung
thư, hỗ trợ bác sĩ về mặt
hình ảnh trong chẩn
đoán bệnh và đều trị.

• Hỗ trợ ôn luyện thi năng lực tiếng Nhật, học tiếng Nhật với giáo viên
người Nhật và giáo viên người Việt Nam trong thời gian sinh viên theo
học tại trường.
• Đồng hành cùng sinh viên từ khi vào trường cho đến lúc tốt nghiệp về
định hướng tương lai, cung cấp các thông tin tuyển dụng liên quan đến
ngành học, thông tin học tập sau đại học và học bổng dành cho sinh viên
sau khi tốt nghiệp có định hướng du học v.v..

Bệnh viện thực tập

