
Đại học Y- Dược Cần Thơ công bố phương án tuyển sinh 2017 

Trường Đại học Y dược Cần Thơ cho biết, dự kiến năm 2017 trường 
tuyển 1.300 sinh viên cho 8 ngành học. 

Trường tuyển thí sinh có hộ khẩu ở các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu 
Long, Nam Trung bộ và Đông Nam bộ. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi 
THPT quốc gia của ba môn toán, sinh và hóa (không nhân hệ số). 

Một điểm thay đổi trong phương thức tuyển sinh năm nay của trường là việc 
xác định tiêu chí phụ. Nếu nhiều thí sinh đồng điểm xét tuyển, ưu tiên chọn 
môn toán xét tuyển từ điểm cao xuống thấp theo chỉ tiêu (năm 2016 là môn 
hóa). 

Chỉ tiêu các ngành cụ thể như sau: 

Ngành 

  

Tổ hợp xét tuyển 

  

Chỉ tiêu 

  

Xét tuyển đợt 1 Địa chỉ sử dụng 

Y đa khoa   

  

 Toán – hóa - sinh 

  

  

  

  

  

  

390 250 

Y học dự phòng 80 40 

Y học cổ truyền 80 40 

Y tế công cộng 40   

Xét nghiệm y học 80   

Dược học 90 50 

Điều dưỡng 80   

Răng hàm mặt 50 30 

Tổng 

  

  890 

  

410 

  

Chỉ tiêu xét tuyển đợt 1: Khu vực ĐBSCL tối thiểu 85%, khu vực còn lại tối đa 
15% (trong đó có 410 đào tạo theo địa chỉ sử dụng theo đề án, nhu cầu các 



tỉnh vùng ĐBSCL..., 62 từ dự bị dân tộc). Chỉ tiêu từng ngành có thể thay đổi 
10% để phù hợp mức điểm chung của khối ngành. 

Ngoài ra, có 150 chỉ tiêu tuyển sinh ngành hiếm (Lao, Phong, Tâm thần, Giải 
phẫu bệnh, Pháp y) theo quyết định 319 của Thủ tướng Chính phủ theo đề án 
nhu cầu các tỉnh. 

Trường chỉ tuyển thẳng ngành dược học đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, 
ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn hóa học. Các ngành còn lại 
chỉ tuyển thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 
gia môn sinh học và đã tốt nghiệp THPT. 

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 
2017 có môn thi chọn học sinh giỏi quốc gia trùng với môn xét tuyển toán, 
hóa, sinh và đã tốt nghiệp trung học, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc 
gia có ba môn xét tuyển của trường và đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng 
đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định, không có môn nào bị điểm 1,0 trở xuống 
được ưu tiên xét tuyển vào chuyên ngành đã đăng ký xét tuyển vào trường. 

Đại học Y - Dược Cần Thơ 

 


