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Gặp mặt Học viên lớp Thạc sĩ Điều dưỡng Quốc tế Khóa I 

 

Với mong muốn đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ, lĩnh hội tri thức mới của người học, được sự cho 

phép của Bộ Giáo dục & Đào tạo tại quyết định số 2863/QĐ-BGDĐT, Đại học Duy Tân hợp tác với Đại 

học FooYin (Đài Loan) chính thức triển khai đào tạo chuyên ngành Khoa học Điều dưỡng bậc Thạc sĩ 

vào ngày 17/8/2017. 

 

  

ThS. Nguyễn Diệu Hằng cung cấp một số thông tin về khóa đào tạo Thạc sĩ Điều dưỡng  

  

Sau một thời gian xét duyệt hồ sơ và tổ chức phỏng vấn, chiều ngày 28/10/2017, Đại học Duy Tân đã tổ 

chức buổi gặp mặt các học viên lớp Thạc sĩ Điều dưỡng khóa I tại P.702 - số 3 Quang Trung, Tp. Đà 

Nẵng. Đến tham dự buổi lễ có PGS.TS. Lê Đức Toàn - Phó Hiệu trưởng Đại học Duy Tân phụ trách Đào 

tạo Sau Đại học, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh - Phó Hiệu trưởng Đại học Duy Tân phụ trách khối Khoa 

học Sức Khỏe, ThS. BS. Nguyễn Huỳnh Ngọc - Quyền Trưởng Khoa Điều dưỡng, các giảng viên, cán bộ 

Khoa Điều dưỡng cùng 30 học viên Thạc sĩ Điều dưỡng khóa I. 
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Đông đảo học viên cao học Điều dưỡng Khóa I tham dự buổi gặp mặt 

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, PGS.TS. Lê Đức Toàn cho biết: “Đại học Duy Tân chính thức tuyển sinh Sau 

Đại học vào năm 2009, đến nay nhà trường tuyển sinh tổng cộng 450 học viên mỗi năm cho 5 ngành 

Thạc sĩ và 3 ngành Tiến sĩ. Xuyên suốt quá trình đào tạo, nhà trường luôn cố gắng để các học viên cao 

học có thể bổ sung những kiến thức, những kỹ năng cần thiết đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của 

người dân; có khả năng làm việc, nghiên cứu khoa học chất lượng cao và có cơ hội tìm kiếm việc làm tốt 

hơn trong nền kinh tế thị trường mới đầy năng động.” 

 

Trong buổi gặp mặt, ThS. Nguyễn Diệu Hằng - Phó Khoa Điều dưỡng đã cung cấp một số thông tin về 

khóa học cũng như kế hoạch học tập trong thời gian tới. Cụ thể, 30 học viên gồm 10 cán bộ Duy Tân và 

20 cán bộ ngoài, sẽ bắt đầu khóa học từ tháng 11/2017 và bảo vệ luận văn kết thúc khóa học vào tháng 

8/2019. Các môn học sẽ được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên ưu tú từ trường Đại học FooYin, Đại học 

Duy Tân và một số giảng viên thỉnh giảng từ trường Đại học Y Dược Huế, Đại học Y Hà Nội… Học viên 

hoàn thành chương trình đào tạo sẽ được Đại học FooYin, Đài Loan cấp bằng Thạc sĩ Khoa học Điều 

dưỡng (Master of Science in Nursing).  

  

Đại diện cho các học viên cao học Điều dưỡng khóa I, học viên Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ: “Rất cảm ơn 

Đại học Duy Tân đã tổ chức đào tạo ngành Khoa học Điều dưỡng bậc Thạc sĩ và tạo những điều kiện tốt 

nhất cho chúng tôi có thể tham gia khóa học lần này. Với chương trình học tiên tiến hợp tác cùng Đại học 

Fooyin, đội ngũ giảng viên trình độ cao, môi trường học tập năng động, chúng tôi tin tưởng Đại học Duy 

Tân sẽ hỗ trợ chúng tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường. Chúng tôi quyết tâm sẽ nỗ lực 

học tập hết mình để tích lũy thêm nhiều kiến thức chuyên môn và hoàn thành luận văn tốt nghiệp đúng 

thời gian quy định.” 

 

(Truyền Thông) 

 


