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I.

Chuẩn kiến thức
C1. Vận dụng được các kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở và y học lâm sàng
trong thực hành chăm sóc sức khỏe.
C2. Vận dụng được y học dựa trên chứng cứ trong thực hành chăm sóc sức khỏe.
C3. Vận dụng được các kiến thức tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật
trong chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng.

II.

Chuẩn kỹ năng
C4. Thực hiện được khám, tổng hợp và diễn giải thông tin lâm sàng và cận lâm
sàng; chẩn đoán chính xác các bệnh lý phổ biến.
C5. Thiết lập kế hoạch điều trị chăm sóc sức khỏe toàn diện và hợp lý, theo nguyên tắc
người bệnh là trung tâm.
C6. Thực hiện được sơ cấp cứu và điều trị người bệnh phù hợp với vai trò, chức
năng bác sĩ Y khoa; đảm bảo chăm sóc liên tục, an toàn và hiệu quả.
C7. Xác định được các vấn đề sức khỏe thông thường trong cộng đồng, lập kế
hoạch và đề xuất các giải pháp thích hợp.
C8. Giao tiếp và phối hợp hiệu quả với người bệnh và người thân của người bệnh,
đồng nghiệp và cộng đồng trong thực hành chăm sóc sức khỏe.
C9. Thực hiện tổ chức, quản lý và duy trì môi trường làm việc chuyên môn một
cách an toàn và hiệu quả.

III. Chuẩn thái độ
C10. Tuân thủ các quy định pháp lý và chuẩn đạo đức nghề nghiệp trong thực hành
chăm sóc sức khỏe.
C11. Thể hiện tính chuyên nghiệp và phát triển nghề nghiệp liên tục trong thực hành
chăm sóc sức khỏe.
IV. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa, người học có khả năng đảm
nhiệm công tác khám chữa bệnh, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý; đáp
ứng yêu cầu công việc tại các vị trí sau:
1. Tại các cơ sở y tế với chức danh bác sĩ điều trị.

2. Tại các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành khoa học sức khỏe với chức danh giảng
viên, nghiên cứu viên.
3. Tại các Viện nghiên cứu, cơ quan quản lý hay tổ chức chuyên môn với chức
danh nghiên cứu viên, chuyên viên y tế.
4. Tại đơn vị khám, chữa bệnh với công việc tổ chức, quản lý và điều hành chuyên
môn.
V.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Sau khi tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa, người học có khả năng tiếp tục học tập và nghiên
cứu ở các bậc học cao hơn ở trong và ngoài nước:
1. Hệ thực hành: Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa
2. Hệ nghiên cứu: Cao học, Nghiên cứu sinh

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