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Cô hoäi traûi nghieäm
moâi tröôøng hoïc taäp 
taïi Thaùi Lan

Trong khuôn khổ hợp tác giữa 
Đại học Mahidol, Thái Lan 
và Khoa Y Dược, ĐHQGHN, 
Chương trình trao đổi sinh viên 
sang giao lưu và học tập đã giúp 
các em tiếp cận các kỹ thuật và 
môi trường giáo dục tiên tiến 
trong lĩnh vực Y – Dược tại đất 
nước bạn.

TRẢI NGHIỆM NỀN GIÁO DỤC 
CHUYÊN NGHIỆP

Đây là năm thứ hai Khoa Y Dược tổ 
chức thành công chương trình giao 
lưu, trao đổi sinh viên với 9 sinh viên 
ngành Y và 6 sinh viên ngành Dược học 
tham gia học tập và trao đổi văn hoá 
tại Khoa Dược và Bệnh viện Siriraj, Đại 
học Mahidol. Những sinh viên được lựa 
chọn tham dự chương trình đã trải qua 
giai đoạn phỏng vấn, thi đầu vào nhằm 
đáp ứng các điều kiện và kỹ năng cần 
thiết, đặc biệt là kỹ năng ngoại ngữ tốt.

Trong quá trình học tập giao lưu 1 

tháng tại Thái Lan các sinh viên ngành 
Dược thực tập tại Khoa Dược, ĐH 
Mahidol với chương trình học tập được 
xây dựng gồm 17 bài học, tương ứng 
với 17 chủ đề về văn hoá đất nước, con 
người Thái Lan và các kiến thức của các 
môn học trong ngành. Đối với sinh viên 
ngành Y các em được tự chọn khoa 
phù hợp tại Bệnh viện Siriraj, thuộc ĐH 
Mahidol với 9 khoa khác nhau về lâm 
sàng và y học cơ sở để thực tập. Bên 
cạnh các kiến thức nền đã được học 
tại quê hương, các sinh viên có cơ hội 
được tiếp thu thêm nhiều kiến thức  và 
những hướng tiếp cận nghiên cứu mới 
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của nước bạn như: Tế bào gốc trong 
điều trị, Sự đa hình di truyền của các 
gen dược lý, Biopharmaceutical… Bên 
cạnh đó, sinh viên được tiếp cận với 
những kiến thức mới về đánh giá chi 
phí, hiệu quả của vật tư, thiết bị y tế, 
dược phẩm – một lĩnh vực còn tương 
đối mới tại Việt Nam.

Các sinh viên đã được trải nghiệm một 
môi trường giáo dục hoàn toàn mới, 
với hệ thống phòng thí nghiệm, học 
liệu hiện đại, chuyên nghiệp. Được dìu 
dắt bới đội ngũ các giảng viên, y bác 
sĩ tận tình, quan tâm chỉ dẫn về học 
liệu, các kỹ năng mềm khi tổ chức các 
buổi thảo luận về khoa học, học cách 
tiếp xúc và khám chữa bệnh cho bệnh 
nhân, hay trực tiếp tham gia vào lớp 
học massage cơ bản thuộc môn Y học 
cổ truyền Thái … Sinh viên Nguyễn 
Đức Anh – Lớp Y Đa khoa Khóa 4 chia 
sẻ: “Mỗi khoa, dù là lâm sàng hay y 
học cơ sở đều có những nét đặc thù 
riêng biệt, song ta có thể dễ dàng thấy 
những điểm chung đó là môi trường 
năng động và đậm chất khoa học, con 
người chuyên nghiệp, tỉ mỉ. Các giảng 

viên tại ĐH Mahidol đã dành rất nhiều 
tâm huyết và kinh nghiệm để truyền tải 
kiến thức cho sinh viên, chia sẻ những 
kinh nghiệm và bài học về phương 
pháp học tập, nghiên cứu khoa học và 
đặc biệt là phẩm chất cần có đối với 
những người hoạt động trong lĩnh vực 
khoa học sức khỏe của Thái Lan”.

NHIỀU HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 
BỔ ÍCH

Chương trình học tại ĐH Mahidol nằm 
trong 1 tháng hè của sinh viên Việt 
Nam nên ngoài thời gian học tập, nhà 
trường cũng đã tạo nhiều điều kiện để 
nhóm sinh viên dành thời gian tích cực 
tham gia các hoạt động ngoại khoá 
thú vị cùng với nhiều sinh viên trao đổi 
đến từ các nước Đông Nam Á khác. 
Trong đó có tham quan các bảo tàng Y 
Siriraj, Bảo tàng Jim Thompson House, 
Bảo tàng văn hoá và nghệ thuật Băng 
Kok; tham quan cung điện Hoàng gia, 
chùa Phật nằm, cùng với nhiều điểm 
đến nổi tiếng khác…

PGS.TS Nguyễn Thanh Hải – Phụ trách 
Khoa Y Dược cho biết: “Khoa Y Dược 

và ĐH Mahidol, Thái Lan đã có hợp tác 
sâu rộng trong nhiều năm mà thành 
quả thu được là các lớp Thạc sĩ Điều 
dưỡng người lớn đào tạo tại Việt Nam 
do phía Mahidol cấp bằng. Bên cạnh 
đó, Khoa cũng đã cố gắng tìm thêm 
các hướng phát triển từ hợp tác này, 
trong đó có việc trao đổi sinh viên sang 
Thái hàng năm. Các khóa học mà sinh 
viên Y Dược sang tham dự trong 1 
tháng được phía Mahidol tài trợ 100% 
học phí giúp các sinh viên có cơ hội 
trải nghiệm một nền giáo dục tân tiến, 
hiện đại và tiếp cận các hướng phát 
triển trong lĩnh vực Y Dược chưa phổ 
biến tại Việt Nam.

Kết thúc chương trình, các sinh viên 
đã có bài báo cáo toàn khóa trước các 
thầy cô của ĐH Mahidol bày tỏ lời cảm 
ơn sâu sắc tới các giảng viên, các anh 
chị phụ trách khóa học đã giúp sinh 
viên hoàn thành tốt chương trình trao 
đổi cũng như có những kỷ niệm không 
bao giờ quên tại đất nước Thái Lan. 

Mahidol đào tạo các chuyên ngành như: y học, sức 
khỏe cộng đồng, điều dưỡng, dược học, nha khoa, 
kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học máy tính, khoa 
học sức khỏe, khoa học xã hội, khoa học ứng dụng, 
nghệ thuật.

ĐH Mahildo có 2 khoa y, 4 bệnh viện, đào tạo hơn 
1000 bác sỹ hàng năm và phục vụ như những trung 
tâm đào tạo chuyên gia y học đa ngành và chăm 
sóc bệnh nhân với khoảng 4000 giường bệnh. Hàng 
năm, bệnh viện phục vụ gần 4,4 triệu bệnh nhân bên 
ngoài và 120.000 bệnh nhân của trường . Đơn vị cung 
cấp dịch vụ nha khoa của ĐH Mahidol thuộc Khoa 
Nha khoa và Trung tâm Y học Golden Jubilee phục vụ 
340.000 bệnh nhân hàng năm.
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