
DAT HOC  HU] CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

TRIX5NG DAJ HOC Y DU'QC DçIc 1p - Tir do - Hnh phüc 

CHUAN DAU RA CONG BO CONG KHAI 
(Ban hành kern theo QuyéCt  djnh so (.?4QD-DHYD ngày  3C)  thángOi nám 2020 clia 

Hiçu trzthng Tru'àng Dqi hQc Y du'çrc, Dcii hQc hue) 

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Ten chuong trInh dào tao  (Ting Vit): Y HQC cO TRUYEN 

2. Ten chiiang trInh dào tao  (Ting Anh): Traditional Medicine 

3. TrInh d dào tao:  Dai hQc 

4. Ma ngành dào tao:  7720115 

5. Di tixçing tuyn sinh: ThI sinh d dir thi xong k' thi THPT quc gia: có kt qua 
thi va giy chirng nhn t& nghip (hoc tucmg drnng). 

6. Th?ii gian dào tao:  6 näm 

7. Loai hinh dào tao:  ChInh quy tp trung 

8. So tin chi yêu câu thi thiM: 194 (chira tInh GDQP, GDTC, NINKC) 

B. MVC  TIEU VA CHUAN DAU RA CHU'(ING TRIuINH DAO TIO 

I. Muc tiêu dào tio 

1. Miic tiêu chung 

Dào tao  Bác s5 Y hQc cô truyên có y düc, có kiên thirc ca bàn và k nàng ngh 
nghip v Y h9c c truyn và Y h9c hin dai, CO khà nàng thra k và phát trin vn Y 
hQc cô truyn, kt hçip hài hoà Y hQc c truyn vâi Y h9c hin dai  trong phOng bnh 
và chiTra bnh, có khã näng nghien c1ru khoa h9c và ti1 hQc nâng cao tdnh do, dáp irng 
nhu cu chäm sOc, bâo v và nâng cao süc khoê nhân dan. 

2. Mc tiêu ciz th 

Sau khi hoàn thành khOa hoc, sinh viên tot nghip có kin thc, k nãng va 
näng 1?c  tir chñ và trách nhim: 

Kin thirc: 

- Co kin thirc khoa h9c co bàn, y h9c ca sO v Y h9c cô truyên và Y h9c hin 

dai lam nn tang cho y h9c lam sang. 
- Co kin thi'rc ci bn v chn doán, diu trj, phOng bnh cüa Y h9c Co truyên Va Y 

hoc hiên dai. 

CO phuang pháp iun khoa hQc cfia Y hQc c truyn và Y hQc hin dai  trong 
cong tác phOng, chUa bnh và nghien ciiru khoa h9c. 

Nm vü'ng pháp lut và chInh sách v hão v, chäm sOc Va nâng cao s1rc khoê 
nhân dan. 

K5 nlng: 



Chn doán và x1r 1 các bnh thuing gtp và các trithng hçp cp curu thông 

thixing bang Y hçc c truyn và Y hoc hin dai; 
Djnh huâng ch.n doán mt s bnh chuyên khoa; 
Chi djnh và dánh giá duc mt s xét nghim và k5 thut thäm do chirc näng 
Ca ban phiic vi cho chan doári các bnh thông thixng. 
Thc hin duçc mt s thñ thut trong diu tn cüa Y hQc c truyn và Y h9c 
hin dai; 
D xut nhüng bin pháp xü 1 thIch hçip d chàm sóc, nâng cao sIrc khoê 

cong dng và bão v môi tmng; 
Phát bin sâm các dch bnh Va tham gia phông chng djch bang Y h9c cô truyên va 

Y h9c hin dai 
Tham gia các chrnmg trInh Y hçc ci truyên trong cong tác thi'ra k, xä hi hoá, 
chäm soc sirc khoé ban du cüng nhu giám sat, dánh giá các cOng tác Y hoc c 

truyên tti ca s; 
Thirc hin thrD'c cong tác tu vk, giáo diic sirc khóe, t chüc chäm sóc, bão ye 

va nâng cao src khOe nhân dan; 
- Tham gia nghiên ci'ru khoa hQc; 

Náng hrc tir chü Va trách nhim: 

- Tn tiiy vâi sir nghip chärn sóc, bão v và nâng cao si'rc khoê nhân dan, ton 

trong, cam thông và ht lông phirc vi ngiRñ bnh. 
Ton tr9ng và chân thành hcTp tác vâi dng nghip, gill gin và phát huy truyên 

thng tt dçp cüa ngành. 
Coi tr9ng vic kt hcip y h9c hin dti vâi y h9c cô truyên. 
Ton tr9ng lut pháp, thirc hin d(ing và day dü nghia vii và nhttng yeu cau 

ngh nghip. 
Trung thiic, kháeh quan, cO tinh than nghiên cüu khoa hçc và h9c tp nâng 

cao trinh do. 
II. Chuân ttâu ra chirong trInh dão tto vã trInh d nãng hyc yêu cau 

a) Kin thüc 

- Kiên thüc chung trong toàn Dti hQc Hue 

+ Kin th(rc v giáo diic chInh tn: Hiu và vn diing ducrc kiên thirc ye th gi9i 

quan, phuang pháp lun cüa chü righia Mác-Lênin, Kinh t chInh trj Mác-Lênin, chñ 

nghia xa hi khoa hçc, tu trn1ng H ChI Mirth và ljch sir Dâng Cong  san Vit Nam vao 

cuOc sang và ngh nghip. 

+ Kin th(rc v Quôc phOng — An ninh: CO Chirng chi Giáo dic Quc phOng-an ninh; 

vn diing duc'c các kiên thirc Quc phOng-an ninh, dáp i'rng yêu cau xây dmg và bâo v Ti 

quôc. 

+ Kin thi'rc v Giáo due the cht: Co ching chi Giáo diic th chat, cO sirc khOe 

dáp iimg yeu cau cOa ngh nghip. 

+ Ngoi ngll: Dit trInh d ngo;ti ng[t tôi thiu bc 3/6 hoac tuang duang theo 

Khung nang l?c  ngoIi ngll ctia Vit Narn và theo Quyêt djnh so 333/QD-DHH ngày 21 
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tháng 3 näm 2019 cüa Giám dc Dai  h9c Hu v vic ban hành Quy djnh cong nhn dim 
ttimig duang giüa các chirng chi ngoai ngu quc t và các cap d ngoi ngft không 
chuyên trong cac chuorng trInh dào tto dai  h9c chInh quy tai  các dan vj dào tao  thuc  Dai 
hoc Hut. 

+ Kin thrc v Cong ngh thông tin: Dat  trInh d cong ngh thông tin ca bàn 
theo chuAn ki nãng si'r dung cong ngh thông tin quy djnh t?i  Thông tu s 0312014/TT- 
BTTTT c11a B tru0ng B Thông tin và Truyn thông. 

- Kin thirc chung theo linh virc, dan vj dào tao 

+Kin thirc v thng kê, tin h9c 

+Kin thirc v vt 1-1 sinh, hóa h9c 

+Kin thirc v sinh hçc, di truyn 

+Kin thüc v ting anh chuyên ngành 

- Kin thi'rc chung cho nhóm nganh 

+Kjn thirc v y hoc ca sâ 

+Kin thüc v y t cOng cong 

+Kjn thirc v y hoc hiên dai 

- Kin thirc ngànhl chuyên ngành va b trçi 

+Có kin thirc khoa h9c cci bàn, Y hQc ca sO v Y h9c c truyn và Y h9c hin 
dai lam nn tang cho Y h9c lam sang. 

+Có kin thiirc ca bàn v Lao, Da liu, Phiic hi chirc näng, Thn kinh, Ung thu. 

+CO kin thtrc ca bàn v Rang ham mat, Tai müi h9ng, Tam thn. 

+Có kin thIrc v Ch bin ducic lieu 

+CO kin thiirc v Thuc Y h9c cô truyên 

+Có kin thirc v PhLrong tê 

+Có kin thi'rc v phuong pháp diu trj không d1ing thuc 

+Có kin thiTrc v Chârn cIru hoc 

+Có kin thirc v Bnh h9c ngü quan 

+Có kin thirc v Bnh h9c lao khoa Y h9c Co truyên 

+Có kin thrc v On bênh 

+Có phuong pháp lun khoa h9c cña Y h9c c truyn và Y h9c hin dai  trong 
cong tác phOng, cha bnh Va nghiên ciu khoa h9c. 

- Kin thiTrc thirc tp và tt nghip 

+Kin thüc v thijc ttp ngh nghip 

+Kin thurc v thrc tp cuéi khó 

b) K näng 

- K5 näng 1p  lun tu duy và giài quyt van d 
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+ Co khã näng tir 1p 1un tr duy giãi quyt vn d trong cong vic hang ngày 
vã trong nhtng tInh hung nguy Co khi thirc hin chãm soc s1rc khOe bang phucng 
pháp Y hQc c truyn theo các chun nàng 1irc B y tê quy djnh 

+ Khã näng giãi quyt vn d phü hçip vOi nhu cu Ca nhân, các yu t van hóa, 
tin ngu0ng cüa cong dng 

+ f xut nhüng bin pháp xà l thIch hcip d chäm sóc, nâng cao siirc khoé 
cong dng và bão v môi trung 

+ Th%rc hin &rçYc cong vic hiu qua, phü hçp vâi ngun 1irc dja phixcing 

- K nang nghien ciru và khám phá kin th(rc 

+ C O khã näng phát trin bàn than lien tiic thông qua tir h9c và phãn hi 

+ CO khâ näng ti.r duy mt each khoa h9c, hiu và thirc hin các nghiên cüu 
khoa hçc cci bàn trong linh vrc Y hçc c truyn 

+ Co khà nang din giái các thông tin tir bang dü 1iu khoa hQc và bit each 
phân tIch, thit k các nghien cüu khoa h9c lien quan dn chuyên mon 

+ Co khã näng vit mt biên bàn chuyên mon mt each chuyên nghip 

- K5 näng tix duy h thng 

+ TIch hçrp chxçic kin thüc co si nganh và kin thirc chuyên nganh d có th 

i'rng diing trong thirc hành chuyên mon 

+ Xác djnh dixçc m& lien h chuyên ngành vâi h thng các ngành y hoe khãc 
d có th phi hcrp cac chuyên khoa trong xir trI mt s vn cl bt thu?mg cüa ngu?i 
bnh theo dCing quy djnh và ngun lirc dja phixong 

+ Thrc hin duçic chin doán, can thip sam hoc chuyn tuyn dñng lüc, phü 
hcip phân tuyt k5 thut trong h thng y t và phü hcrp hithng dn quc gia 

- Các k5 näng ngh nghip 

+ Chn doán và xir trI các bnh thii?mg gp và các tnrmg hçip ctp cüu thông 
thithng bang Y hçc c truyn và Y hQc hin dii 

+ Djnh huàng chn doán mt sé bnh chuyên khoa 

+ Chi djnh và dánh giá thrçic môt s xét nghim và k thut thàm dO chirc näng 

co bàn phiic vii cho chn doán cáe bnh thông thithng 

+ Thirc hin ducic mt s thu thut trong diu trj cüa Y h9c c truyn va Y hoc 

hiên dii 

+ Phát hiên sam các djch btnh và tharn gia phOng chng djch bng Y hQc cO truyên và Y 

hoc hin dai 

+ Tharn gia các chucing trinh Y h9c c truyn trong cong tác thiira kê, xa hôi hoá, 
ehm soc sire khoé ban du cüng thu giárn sat, danh giá các cong tác Y hQc Co truyên t?i CO Sa 

+ Thirc hin duc cong tác hr van, giáo dc sirc khOe, t chirc chãrn sóc, bào ye 

và nâng cao sire khOe nhân dan. 

c) Nang 1irc tij chit và trách nhim 

- Tu chit và trách nhiêrn cã nhân 
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+ Th?c hin tuân thu theo chun mirc ngh nghip, quy djnh Phãp 1ut và dao 

dirc ngh nghip 

+ Ton tr9ng giá trj quyn con nguOi cüa phi,i nü, tré em và dng nghip trong 
khi thc hành ngh nghip 

+ Nang lirc tr h9c, lam vic dc 1p hoc khã náng lam vic nhóm trong cong 
vic hang ngày hoc khi có tInh hung cp ct'ru 

- Tr chü và trách nhim vâi ngh nghip 

+ Nang lijc tr chü thirc hin và chju trách nhim các quyt dinh thiic hành lam 

sang 

+ Chiu trách nhim vOi nhung kt qua lien quan dn qua trInh cung c.p các djch 
vi chäm sOc trong phm vi thirc hành ngh nghip 

+ Nang lirc thirc hin nghien cuu, cp th.t kiên thi1rc lien tic trong ngh nghiep 

thông qua các hot &)ng nghiên ci'ru, các chixcing trinh dào tto 

+ Co näng 1irc quãn 1, 4n hành các ngun hrc y t trong phm vi thrc hânh Y hçc 
c truyn bão dm các nguon 1irc sir diing ding miic dIch, an toàn. 

- Tr chü và trách nhiêm vOi xã hôi 

+ Co nãng 1irc hiu bit/có kin thirc v cong dng và các vn d lien quan dn 
si.'rc khOe cong  dng 

+ Co näng 1irc trong nhn thirc sir dicing các chin luqc nâng cao 51rc khOe, chn 
doán cong  dng khi thirc hành ngh nghip 

+ Nang Ic tr chü và chu trách nhiin trong qua trInh th?c hành chäm soc sue 

khOe cho gia dinh, xä hi và cong dng. 

HIi3U TRUNd "  
'c ,_ )-:_• 

V 
Vu Quôc Huy 
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