BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC Y DƯỢC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4304/QĐ-ĐHYD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành chuẩn đầu ra các chương trình
đào tạo chính quy trình độ đại học tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
HIỆU TRƯỞNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐT ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng
Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
động của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh;
Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về việc ban hành Quy
chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và đào tạo về việc ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về
năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của
giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo
trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
Căn cứ kết luận của cuộc họp của Hội đồng khoa học - Đào tạo, Đại học Y Dược
TP. HCM tại biên bản số 1578/BB-ĐHYD ngày 11/11/2020;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo chính quy trình độ đại
học tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quyết định liên quan trái
với Quyết định này đều không còn hiệu lực.
Điều 3. Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp, Trưởng Phòng Đào tạo Đại học,
Trưởng các Khoa, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi
hành quyết định này./.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐTĐH_Nhật.

(Đã ký)
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Bắc
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
Dược học (Pharmacy)
Mã ngành: 7720201 - Trình độ đào tạo: Đại học
Số năm đào tạo: 5 năm – Loại hình đào tạo: Chính quy
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4304/QĐ-ĐHYD ngày 16/11/2020
của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh)
A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Đào tạo Dược sĩ trình độ đại học là đào tạo những người có đạo đức tốt, có kiến thức
khoa học cơ bản và y dược học cơ sở, kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản để tư
vấn về sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; để sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc
tốt; có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ chuyên môn, góp
phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
B. CHUẨN ĐẦU RA
I.

Yêu cầu về kiến thức

C1. Vận dụng kiến thức khoa học xã hội, nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh; đường lối, chính sách của Nhà nước CHXHCN Việt Nam và nội
dung các luật, văn bản dưới luật và các quy định liên quan đến các hoạt động trong
lĩnh vực y tế và ngành dược.
C2. Áp dụng các kiến thức về khoa học cơ bản, y sinh dược cơ sở, các kiến thức
chuyên môn về các lĩnh vực sản xuất, phát triển và đảm bảo chất lượng thuốc,
nguyên liệu làm thuốc, quản lý cung ứng thuốc và chăm sóc dược.
II. Yêu cầu về kỹ năng
C3. Thực hiện hoạt động sản xuất, kiểm nghiệm nguyên liệu và thành phẩm theo quy
chuẩn GPs.
C4. Đánh giá việc chỉ định và hướng dẫn sử dụng thuốc theo nguyên tắc an toàn, hiệu
quả và hợp lý.
C5. Triển khai các hoạt động quản lý cung ứng và bảo quản thuốc.
C6. Sử dụng hiệu quả tiếng Anh hoặc tiếng Pháp trong hoạt động chuyên môn.
C7. Sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp.
C8. Thể hiện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, phát hiện và giải quyết vấn đề trong
hoạt động nghề nghiệp.
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III. Yêu cầu về thái độ
C9. Thận trọng, khoa học và trung thực trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ theo
quy định của pháp luật, của ngành và của đạo đức nghề nghiệp.
C10. Tôn trọng và hợp tác với người bệnh, đồng nghiệp, đối tác, người nhà bệnh nhân,
thực thi trách nhiệm xã hội.
C11. Học tập phát triển nghề nghiệp suốt đời
IV. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp
-

Các vị trí công tác của dược sĩ trong cơ quan quản lý, các cơ sở y tế, sản xuất,
kinh doanh thuốc và nguyên liệu làm thuốc, giám sát chất lượng thuốc.

-

Các cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo liên quan đến y dược.

V.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

-

Có khả năng tự học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn.

-

Có khả năng theo học các chương trình đào tạo liên tục và đào tạo sau đại học
trong và ngoài nước chuyên ngành dược.

VI. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà Nhà trường tham khảo
-

Faculty of Pharmacy, Mahidol University, Thailand,
University of California at San Francisco (UCSF),
National University of Singapore – Bachelor of pharmacy,
Monash University (Australia),
Bộ Y Tế, Chuẩn năng lực dược sĩ Việt Nam./.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Bắc
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