T
H
U
V

Hãy để chúng tôi hiện thực
hóa giấc mơ của bạn!
Trường Đại học Y khoa
Tokyo Việt Nam!

Tokyo Human Health Sciences
University Vietnam

Địa chỉ

Trường Đại học
Y khoa
Tokyo Việt Nam
東京健康科学大学ベトナム

ST-01, Khu đô thị Ecopark,
Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên

Liên hệ
0869-809-088
tuyensinh@tokyo-human.edu.vn

TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC

Thông tin
tuyển sinh

Ngành đào tạo

NGÀNH ĐÀO TẠO:
Ngành

Mã trường

Mã ngành

Điều dưỡng

7720301

KT Phục hồi chức năng

7720603

KT Xét nghiệm y học

THU
7720601

KT Hình ảnh y học

7720602

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN:

Ngành Điều dưỡng
Điều dưỡng là một ngành nghề cao quý và
có tính nhân văn. Bằng bàn tay, khối óc,
con tim, người điều dưỡng chăm sóc cả về
thể chất, tinh thần cho người bệnh, giúp họ
giảm nhẹ nỗi đau, phục hồi và tăng cường
sức khỏe.

Ngành KT 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, đóng vai trò quan
trọng trong việc chẩn đoán và điều trị chính
xác cho bệnh nhân. Đồng thời giúp dự báo
sớm các nguy cơ mắc bệnh.

Thí sinh có thể lựa chọn 01 trong các hình thức xét
tuyển sau:
1. Xét kết quả thi THPT Quốc gia
2. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT kết hợp bài
luận và phỏng vấn
3. Xét tuyển thẳng theo kết quả học tập THPT
4. Xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải học sinh giỏi
Quốc Gia

Đến THUV để trải nghiệm
✓ Chương trình đào tạo
theo tiêu chuẩn Nhật
Bản.

✓ Học tập với giảng viên
giàu kinh nghiệm và
nhiệt huyết.

✓ Khám phá cơ sở vật
chất hiện đại, môi trường
học tập xanh-sạch.

✓ Giao lưu văn hóa Việt
Nam và Nhật Bản.

Ngành KT 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 cải thiện các vấn đề tâm lý xã
hội và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ngành KT Hình ảnh y học
Kỹ thuật viên Hình ảnh y
bức xạ để phát hiện và
bệnh tật, ung thư. Từ kết
thể đưa ra các chẩn đoán
điều trị cho bệnh nhân.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN, TRẢI NGHIỆM!

học sử dụng tia
điều trị các loại
quả hình ảnh có
và phương pháp

